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نمةلسلسربعتاراضحللاهئانبوضرأللاهترامعيفةيرشبلاترمتسا
عفادتلكشىلعكلذىلجت،باوصلاوأطخلاولطابلاوقحلانيبتالوجلا
)ةايحلايفاهئاقبوتاعمتجملاروطتيففلختتاليتلاهللاةنس،ٍّيراضح
ٍلَْضفوُذَهَّللاَّنَِكلَوُضَْرألاِتَدَسََفلٍضْعَبِبْمُهَضَْعبَساَّنلاِهَّللاُْعفَدَالَْولَو...
ٍلعافت:نيلعافتيفيرجيماعلاهراطإيفعفادتلااذهو.]1[(نَيَِملاَْعلاَىلَع
ةياقونمؤيٍّيجراخٍلعافتو.اهلخادنمةراضحلاروطتنمؤيٍّيلخاد
عمفيكتللاهعفديو،ىرخألاتاراضحلامامألاوزلاولالحنالانمةراضحلا
.اهناينبيففعضلاعضاومةجلاعمو،يلودلافقوملايفتادجتسملا

نعاهرظنةهجولكشتيتلاةديقعلاباهضعبنعزيامتتتاراضحلاو
نماهنعقثبنيوأةديقعلاهذهىلعىنبيامو،ةايحلاوناسنإلاونوكلا
لكشتيو،ةايحلايفلثمألاريسللًةعامجوأًادرفناسنإلااهيلإجاتحيٍراكفأ
.شيعلانمصاخزارطاهساسأىلعكولسلاب

ًايرورضًاطرشتاراضحلااهيلعموقتيتلاميهافملاةحصتناكاذإو
نايرورضناطرش؛ةراضحلاىلإءامتنالابروعشلاوةيراضحلاةيوهلانإف؛اهتوقل
يتلاثراوكلاوتامزألازواجتتامناعرس؛تناكاٍّيأةمألاف.ةايحلايفاهئاقبل
بايغواهبايغنوكيو،اهئانبأسوفنيفًةيحاهتراضحتناكاذإاهبّملت
.اهلاوزواهلالحمضابًاناذيإ؛سوفنلايفاهيلإءامتنالابروعشلا

تابكنلانمديدعلا؛ديدملااهخيراتلالخةيمالسإلاةمألابتملأدقلو
،نويعلااهلعمدتونيبجلااهلىدنيطاطحنالانملحارمبتّرمو،تامزألاو
فعضدهعذنمأدبًايسايسًاككفتاهخيراتلحارمضعبيفتدهشو
ريثكطقسو،يبيلصلاوزغلامامأاهرايدضعبتطقسو،نييسابعلاءافلخلا
ضعبيفيمالسإلاعمتجملاىناعو.راتتلاولوغملاتاوزغمامأاهرايدنم
تناكةيمالسإلاةمألانأريغ.اهريغوةيداصتقالاتامزألاضعبخيراتلابقح
امجلاعتلو؛ٍءوسنماهبّملأامهجاوتل؛ٍديدجنمضفتنتٍةوبكلكدعب
ةخسارلااهتديقعىلعكلذيفًةدمتعم،تامزألاولكاشملانماهقّرأ
ةبلغلاعقوموةدايرلارودديعتستو،ةيراضحلااهتيصخشوةيفاقثلااهتموظنمو
.ةيلودلاةحاسلايف

تاقالطنالاكلتزربأنمناكلئاوألانيينامثعلاءافلخلادهعلعلو
تناكدقلو.ءافكنالاودوكرلاوتابسلانملحارمدعبتضميتلاةيوضهنلا
كلذنمراتتلاولوغملاةبكناهسأرىلعوةمألابتّمـلأيتلاتابكنلاضعب



ةمألاةيؤرالولو.اهتّمربٍةيراضحٍتانايكىلعءاضقلاهنأشنميذلاعونلا
نأتعاطتساامل؛اهيلإمهئامتناباهئانبأروعشو،ةيراضحلااهتيوهلةيمالسإلا
.ٍةيلاتٍنورقةدعلخيراتلابابعًةرخامٍديدجنماهتريسمعباتت

نيحاهسأربىمظعلاةثراكلاّتلطأ؛رشععساتلانرقلاناكاذإىتح
،ةرصاعملاةيبرغلاةراضحلاوهاهليراضحميرغةيلودلاةحاسلاىلعرهظ
ةيسايسلااهتانايكمايقواهملاعملامتكادعبخيراتلاحرسمىلعترهظيتلا
ةيواسمنلاوةيسنرفلاوةيزيلكنإلا:ةدعاصلاةيلايربمإلاتايروطاربمإلابةلثمتملا
ةمألاهجاويٍّدحترطخأتناكف؛اهريغوةيناملألاوةينابسإلاوةيلاغتربلاو
ةمأللةيراضحلاةيوهلاىلعءاضقلابرغلافدهتسادقل،معن.ةيمالسإلا
ًايركسعبلغتالاهنأاهعمةهجاوملانمٍنورقدعبكردأامدعبةيمالسإلا
."ًةيمالسإًةمأ"اهفصوباهلتاقيمادامً،ايدامو

:ةيندملاةلودلاوةينيدلاةلودلاموهفمدنعٍةفقونمانلدبالانهو
تناك،ٍسمادٍمالظيفىطسولااهنورقشيعتابوروأتناكامدنع

نوناقلاقوفاوناكف،سدقملايهلإلاقحلامسابماكحلااهثراوتيةطلسلا
نأسانلاعيمجليغبنييذلاقلطملاقحلاوههنوريامناكو،ةبساحملاو
اذإىتح.ةينيدلاةلودلابفرعياموهو.ٍشاقننودنمهلاوملستسي
يملعلاثحبلايفاهجهنماهنماوسبتقا،ةيمالسإلاةراضحلابكاكتحالالصح
ءاملعلانأيملعلاجهنملااذهراثآنمناكو.اهتديقعلقانتعانودنم
ةيسنكلاةيؤرلافلاختتايرظنمهيدلتحجرتوةيملعقئاقحىلإاولصوت
ءاملعلاومكحلالاجرنيبريرمعارصكلذنعجتنو.نمزلاكلذيف
يتلاةيعويشلا:نييركفنيهاجتاروهظهتجيتننمناكو،نيركفملاوءابدألاو
نيدلانأتأريتلاةيلامسأرلاو،هتبراحمبجتةايحلانويفأنيدلايفتأر
اهؤاصقإبجيوةدابعلاروديفرصحنتوٍةصاخٍلاوحأبقلعتتةيدرفةلأسم
نيدلالصفةركفيهكلتتناكف،ءاضقلاوعيرشتلاومكحلاعقاومنم
."ةيبرغلاةيندملاةلودلا"اهساسأىلعتماقيتلاو،ةايحلانع

ةلودلافرعتملخيراتلايفاهدادتماىلعةيمالسإلاةلودلانأريغ
نولوتيلاجركانهنكيملو،ابوروأيفدئاسلايسنكلاموهفملابةينيدلا
ىلعيقب"ةفالخلاوةمامإلا"نيبرئادلالدجلاو.يهلإلاقحلابةطلسلا
امنإاهنورقمظعميفلصحيذلادادبتسالاو.يرظنلالدجلاراطإيفمومعلا
اذهلٍقيبطتةءاسإىوسكلذنكيملو،بلغتملاناطلسلاموهفمىلعماق
سانللةكورتملاتايلآلاوتاسسؤملافعضىلعًةوالع،مالسإلانمءزجلا
مليمالسإلاملاعلايفدادبتسالااذهو.مكاحلادادبتسانودلوحتيتلاو



ريثكبأوسأتناكابوروأيفتماقيتلاتايروطاربمإلالكو،ًءانثتسانكي
ةروصنمربكألاءزجلاو،قالطإلااذهحصنإنيطالسلا"دادبتسا"نم
يديأهتمسرنوجملاوقسفلاملاعيفسمغنملادبتسملايجازملامكاحلا
ٍةضرغمٍةيخيراتٍصوصندامتعالالخنمرصاعملاانخيراتيفنيقرشتسملا
يفتباثلاو.اهتيقادصمواهقايسنمتبثتلاِرجيملٍةأزتجموأٍةبوذكم
عيمجاهمكحتحتلزنييتلاىربكلاهتناكمهلتيقبءاضقلانأانخيرات
ةيعرشلًةياهنربتعيناكهمكحىلعدرمتلاو،نيموكحموًاماكحسانلا
لكاشمجلاعتيتلاتاعيرشتلالكشيناكيمالسإلاهقفلانأو،مكاحلا
ةلودلالظيفءادعساوناكنيملسمريغونيملسمسانلانأو.ةايحلا
تانايدلاعابتأنمنيدهطضملاأجلمتناكو،لامجإلاهجوىلعةيمالسإلا
.ىرخألابوعشلاو

رمتسترشععساتلانرقلايفةيبرغلالودلاتناكامدنعاذكهو
نعهلصفدعبوةايحلايفنيدلانعاهيلختدعبيراضحلااهدوعصب
،يوقٍساسأىلعنوكتتةيسايسلااهتاسسؤمتناكامدنعو،ةلودلا
ًايندموًايركسعوًايداصتقامظاعتتاهتوقو،ٍريبكٍّدحىلإرقتستاهتاعمتجمو
ولتدحاولا*اهروغثدقفتوعدصتتةينامثعلاةلودلاتناكً؛اينقتوًاينارمعو
فعضتو،ةيداصتقالاوةيسايسلاتامزألاولكاشملااهيفمقافتتو،رخآلا
حلاصلٍةلئاهٍةعرسبيوهتو،ينقتلاويندملاديعصلاىلعّفلختتوً،ايركسع
.نيملسملاىلعميخيذلايركفلادومجلادعبةيبرغلاةراضحلا

نيطالسلارخآيناثلاديمحلادبعناطلسلاىلتعافورظلاهذهلثميف
همامأو،ميظعلمحهيلعناكف،ةينامثعلاةلودلاشرعرابكلانيينامثعلا
،ةايحلاةمظنأورظنلاتاهجووراكفألااهحالس،ةلماشةيراضحبرح
برحلاوةيسايسلاتاروانملاىلعًةوالع.تارظانملاوةفرعملاوةفاقثلااهناديمو
كلذلكهيلإجاتحيامو.تاهبجلاىلعةيركسعلاتاهجاوملاوةيداصتقالا
ةلودلالاجربجنتيتلاةميلسلانضاحملاوتاسسؤملاوةيتحتلاىنبلانم
ىلإءامتنالاساسأىلعةديدجلاةضهنلاداوروةوعدلاوركفلاباحصأو
نمنيملسملالاوحأهيلإتلآامىريوهوهيلعناكو.ةيمالسإلاةراضحلا
يفاهزارطوةيبرغلاةراضحلابمهراهبناو،ةيركفلابخنلادنعءامتنالانادقف
ةيادبلاذنمرذنتءاوجألانأىريو،ةماعلادنعّيشفتملالهجلاوشيعلا
مهّفلختنماوسملامببسبنوملسملاف،نيملسملاىلعبرغلاراصتناب
،ةيمالسإلامهتمظنأومهميهافمبةقثلانودقفياوأدب،مهيلعمهّودعقّوفتو
هتراضحبرختفيوتايونعملاعافترابعتمتيٍّودعمامأةفيعضمهتايونعمو



عضينأكلذلكىريوهوهيلعناك؛"ةثيدحلاةيرصعلا"هتمظنأوهراكفأو
ىلعةيركسعلابورحلاليجأتو،رانلاقالطإنودنمدانزلاىلعهدي
.يلخادلاءانبلاةداعإلعطقتسملاتقولانمةدافتسالاو،تاهبجلا

اذامل:نيملسملاناهذأقرطتيتلاةلئسألانعبيجينأهيلعناكو
له؟اهانكرتوةوقلابابسأببرغلاذخأله؟انّفلختاذامل؟برغلاضهن
ريغوحنىلعمالسإلاانمهفانلعل؟ةحيحصريغانميهافمنوكتنأنكمي
برغلانمذخأننأزوجيالأ!انمالسإنساحمبذخأبرغلالعل!حيحص
الأ!؟اهداّوراّنكنأدعبةضهنلابابسأاّنموهذخأيملأ؟هتضهنبابسأ
ضعبسبتقننأزوجيالأ؟ةيبرغلاةراضحلاومالسإلانيبقيفوتلانكمي
هيلعناك؟نيرخآلادنعامبعافتنالامالسإلامّرحيله؟برغلانمةمظنألا
هتمأةضهنلقيرطلاةطراخاهيلعينبيلةلئسألاهذهعيمجنعبيجينأ
ىلعًةمئاقهتمأىلعظفاحيو،لماشلايراضحلاوزغلاةهجاومنمنكمتيل
ةراضحلايهةيمالسإلاةراضحلانأبًاقثاوناكهنأل؛دوجولايفاهيمدق
نِّمؤينأهيلعناك؛راصتخابو.ةايحلايفءاقبلابةريدجلاةديحولاةحيحصلا
اهءاقنواهءافصديعيلاهيلإيمتنييتلاهتراضحليلخادلالعافتلاهيجوت
ةميلسلاةلداعملانّمؤينأو،عسوألايمالسإلاعمتجملاىلإاهتوقواهتردقو
ةيمالسإلاةراضحللظفحتيتلاةلداعملاكلت،ةيلامسأرلاةراضحلاعملعافتلل
مولعلاوةيندملالاكشألانمةدافتسالاعنمتنأنودنماهزيمتواهدوجو
امنّيبتيتلاةلداعملاو،ىرخألاممألاوبوعشلادنعاممةيداملالئاسولاو
.كرتينأيغبنياموذخؤينأيغبني

هبتطاحأدقوضيرملالجرلاةباثمبةينامثعلاةلودلاتناك،معن
نأ-هللاهمحر-ديمحلادبعىلعناكو.هتافونالعإًةرظتنمبائذلا
ةلودلانكمتتىتح،ةسيرفلانعًاديعبمهذخأيومهلغشيوبائذلاصقاري
ةعماجلاءايحإنمنكمتيو،ةيراضحلااهتيفاعةداعتسانمةينامثعلا
تادجتسملاباعيتسانمنكمتيو،ةيمالسإلابوعشلانيبةيمالسإلاةطبارلاو
نمكلذليبسيفًادهجُلأيملف،ةيمالسإلاةينبلايفاهلاثتماوةيندملا
تاعماجلاوسرادملارشنوتاينقتلاومولعلاناديميفديدجلكبلاصتالا
هئامتنانمًاقلطنمميظعلاناطلسلااذههبماقيذلاريثكلاريثكلاو...و
.مالسإلاىلإحيحصلا

ناطلسلاةيصخشثحبلاوةساردلابتلوانتيتلالامعألاتناكاذإو
متهتتناكًاعيمجاهنإف؛ًةريثكٍرشابمريغوأٍرشابملكشبديمحلادبع
ينبقفومثحابلاملقبضيرملالجرلاةوحصباتكيفامكٍةصاخٍضارغأب



كلذيفترهظيتلاةضهنلاتالواحمفلؤملاهيفدصريباتكوهو،ةجرم
باتكيفامكٍةضيرعٍطوطخيفهرصعوهتيصخشلوانتتوأ،رصعلا
ةلسلسنمضرابكلانيينامثعلانيطالسلارخآيناثلاديمحلادبعناطلسلا
اهبتكيتلاتاركذملاىلعةوالع،برحدمحمروتكدلاملقبنيملسملامالعأ
.هتاجوزوهتانبو،ناطلسلا

نآلاىتحهنمردصيذلاهباتكيفوحنيريدقلاانبتاكنأريغ
اهبيكرتةداعإًالواحمةرثانتملاتايئزجلانمهيفقلطني،رخآًىحنم؛ناءزج
نيينامثعلانيطالسلارخآهرابتعابديمحلادبعناطلسلاةروصلمتكتلاهئانبو
،ةيمالسإلاةمأللةريخألاةريزجلاوةريخألاةعلقلاسراحهرابتعابو،رابكلا
طرشمهفلااذهو،بيرقلايضاملاانخيراتمهفلًةيحاتفمًةيصخشهرابتعابو

.رصاعملاانعقاوكاردإليرورض
باتكلااذهناونعىلعترثعامدنعفصوتاليتداعستناك،معن

تأرقيننأنممغرلاىلعو،لوبنتسإيفبتكلاقاوسأيترايزءانثأيف
ًةيصخشباتكلااذهيفهتدجويننأالإ-هللاهمحر-ناطلسلانعريثكلا
ّفلختيتلاوىرخألاثحبلاتايلآاهضرعتيتلاروصلانعًةفلتخمىرخأ
لجرو،ٍةّذفٍةيرقبعٍةماقمامأيسفنتدجوو،ًةريحمًةريبكًازاغلأاهءارو
كلذنممهألاو،نيدايملالكيفهدجتٍةمألجرو،عفرألازارطلانمٍةلود
ةرابجةيلقعاهءاروفقتٍةيلاعٍةمهوٍةيوقٍةدارإمامأيسفنتدجو،هلك
كلذيفةدئاستناكيتلاماهوألاوتافارخلانعاهبحاصبىأنتةرونتم
.مالسإلانيدبقلطملاهناميإنعىلختينأنودنمرصعلا

المآ،باتكلانملوألاءزجلاةمجرتمامتدعبيتداعسلمتكتنآلاو
يتلاةوهلاكلت،ةيبرعلاوةيكرتلاةفاقثلانيبةوهلارسجيفمهاستنأ
باتكلليناثلاءزجلاةمجرتاهقحلتنأًاينمتمو،تيقملايموقلاركفلااهثدحأ
.هباتكةمدقميفًاريخهللاهازجبتاكلااهباندعوىرخأءازجأةمجرتو

فلؤملميظعلاينانتماويركشنعربعأنأالإينعسيالانهو
يفٍدهجنمهلذبامىلعناغمرأىفطصمذاتسألاييمسويخأ؛باتكلا
ةيمالسإلاةراضحلاهذهةمدخيفهتريغىلعو،عئارلارفسلااذهجارخإ
هلوشاميترادريرحتريدملاجوكمدآديسلليركشمدقأامك.ةميظعلا
ىلإةيبرعلاوةيكرتلاهيتخسنبباتكلااذهجورخيفرفوألاظحلاولضفلا
وأًايدامباتكلااذهيفمهاسنملكىلإيركشمدقأامك.ماركلاءارقلا
.ًاليومتوًةرادإشاميترادىلعنيمئاقلاركذلابصخأوً،ايونعم
ةزمحىفطصم
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نأل؛رلليغوتفوميتفملالآبفرعتةفروأيفيمأليدجةلئاعتناك
يفهحاجندعبةفروأيفًايتفمهنييعتمتيدادجأنميدنفأنسح
ضعبهعملقتناو،ةفروأيفهتلئاعترقتساكلذبو،ماشلايفءاتفالاناحتما
رودصدعبو.ماشلانعليحرلانورخآلاهيفىبأيذلاتقولايف،هتوخإ
حبصأكلذبو،ماشلاىلإمهنممسقداع،1925ماع]2["ةعبقلا"نوناق
.نييروسعرفوًاكارتأانتلئاعنمعرف

يفةيسرافلاوةيبرعللًاسردمناكف،يدنفأنمحرلادبعيدلاودجامأ
قيرطيفو،1905ماعهّجحناكامبرو،ةفروأيفاشابفسويةسردم
كانهنفدو،ماشلايفٍلمجمحلهلوانتدعباريلوكلاضرمبيفوتهتدوع
رداصمقفوهنعهللايضريشبحلالالبليلجلايباحصلايمدقبرق
ةفروأتيقبثيح؛هدافحأوهدالوأنيبوهنيبليحًاماع15دعبو.ةلئاعلا
.ماشلايفكانهًادقاروهيقبو،ةيكرتلادودحلالخاد

ناكنمف،ٍزاغلأنمهلمحتامبهتاحفصضيفت،ردقلاوهاذكه
باوبأىتحلوغملامهدراطنممكارتألاتاماقنمموقيسهنأيردي
600ةايحلايفرمتستًةينامثعًةيروطاربمإوًةرامإسسؤيسنم؛لوضانألا
،ايسآطساوأنماوجرخيلنوينامثعلاناكامل؛لوغملانكيملولامبر!؟ماع
هبشوناقلبلاولوضانألارئاصمرييغتيفردقلارودتبعلًةلوداوميقيو
كلترئاصمتناكامبرو،طسوتملاضيبألارحبلاوساقفقلاوةيبرعلاةريزجلا
.ةفلتخمطوطخيفاهراسمذخأتدالبلا

-سانلاريبعتبسحديمحناطلسلاوأ-يناثلاديمحلادبعناطلسلاو
نمدحاو،1909ماعىتحو1876ماعنمينامثعلاشرعلاىلتعايذلا
ماعنمهتمواقمالولف.ردقلازاغلأنمزغلو،ةضماغلاخيراتلاتايصخش

لودلاةبعللةرهاملاهترادإو،ءاهلإلاةسايسهعابتاو،1908ماعىتحو1880
نيثالثللهلالغتسانسحالولو؛ايسوروايلاطيإواسنرفوارتلكنإلاثمأىمظعلا
فالآّدمو،سرادملافالآسيسأتيف،]3[بستكملاتقولاً،اماع
ددعديبعتو،تايفشتسملاتائمحاتتفاو،ةيديدحلاككسلانمتارتموليكلا
جاربأوةيركسعلاتانكثلاوروسجلاوقرطلانمرصحلاىلعيصعتسي
ًاركبمكرديملول،هلككلذنممهألاو...،ةيمسرلارئاودلاوتاعاسلا
ةينويهصلاوةيلودلابيعالأللعضخولو،نيطسلفبطيحتيتلاىربكلاةبعللا
دالبلاو،مويلاايكرتنأدكؤملانمناكل؛ةيدوهيلاتاباصعلاىلإاهملسو



.ٍةفلتخمٍةيخيراتٍةروصيفنوكتستناك،ءاوسٍّدحىلعةيبرعلا
كلذذنمةيسايسلايتاركذمهباتكيفديمحلادبعناطلسلاركذدقف

ٍنامرفةباثمبوهامنإدوهيللنيطسلفنمٍضرأعيب"نأ،ركبملاتقولا
ناطلسلاحنمباهمايقذنمليئارسإّرصقتملو."نيينيطسلفلاانتوخإمادعإب
ةدابإلالامعأواهرزاجملالخنمهيلإبهذاميفقحلاديمحلادبع
املو،ناطلسلادييفًةبعللزترهحبصأفيكىسنننلو.ريجهتلاوةيعامجلا
ارتلكنإوحنهرطشمميوهبئاقحعمج،ليوطتقودعبلزترهكلذكردأ
امك،"ةيضقلاهذهلحلارتلكنإىلإهجوتلاىوسانلَقبيمل":لوقيوهو
.هتاركذميفكلذركذ

ًةيلايربمإٍتاعورشمدسفينأديمحلادبعناطلسلاعاطتسا،معن
.رفتغينأنكميالً،اريبكهبنذناككلذلو،لقألاىلعاهأجرأوأ،ًةريثك
حفصلانممهنكمتمدعوديمحلادبعىلعزيلكنإلادقحليلصألاببسلاو
ةظهابلاةفلكلايفنمكي؛رمحألاناطلسلابهتيمستىلعمههرارصإوهنع
رداصملاميلستهضفرو،ةينامثعلاةكرتلليلايربمإلامساقتلايفمهلاهببسيتلا
ناكف،ةليلقٍنامثأبلورتبلااهيفامبنوملسملااهكلتمييتلاةينغلاةحلسألاو
مولعلايفءايوقأو،انمالسإيفءايوقأ،ءايوقأنوكننأيغبني"ً:امئادرركي
."...ةيتاذلاةيرشبلااندراوملالخنم،فراعملاو

هبرختفيًاعورشمنوكيلةيديدحلازاجحلاةكسدادعإمت،اذكهو
ًةنلعم،ةيلايربمإلالودلاريغنمةوقجرختىلوألاةرمللف.يمالسإلاملاعلا
وأٍنذإىلإجاتحتنأريغنمةيديدحلاككسلااهسفنبينبتساهنأألملل
كلذليبسيفرفنتسيو،لودلاكلتنمٍليومتوأٍتاودأومزالموأٍتاربخ
تاردقبءازهتسالاتالاقمةيزيلكنإلافحصلاردصتتاهمويو.نيملسملاعيمج
ٍةماركوٍفرشةيضقنيملسملاىلإةبسنلابناكعورشملانأريغ.نيملسملا
اذهلقيرطلاديهمتمتيلتاعربتلانمشورقلاتمكارتف،اهنعنوعفادي
اذهمتامدنعو.مالسلاوةالصلاهيلعانيبنةرضحغلبيليديدحلاليخلا
ملاعلاناك1908ماعةرونملاةنيدملاةيديدحلاككسلاتغلبوعورشملا
نيجوييسنرفلابتاكلاأدبو،رئازجلاىلإناليسنمهبلفتحييمالسإلا
.ضيرملالجرلاةوحصنعثدحتي؛لروم

ريسيو،قدانبلاتاهوفقلطنت؛هسفنماعلايفهنأرمألابيرغو
دبععلخوةيطورشملانالعإليبسيف؛رتسانمنمةيرحلالاطبأبكوم
هلمعتامدجتملو،ةكرحلادييفطقسأهنأريغ.شرعلانعديمحلا
نالعإىلإمهقبسدقناكديمحلادبعنأل؛لوبنتسإتغلبامدنع



ناطلسلاعلخمهنكميالمهف،ٍديدجطاشنيفةكرحلاىقبتو.ةيطورشملا
مهنكميالو،"ةيطورشملانالعإ"ليبسيفشرعلانعةيطورشملانلعأيذلا
ناسين27ىلإمهفدهلجأتيو.ماعلايأرلااوبسكيومهفقوماوحرشينأ
درمتللموعزملاهدييأتةمهتبشرعلانعناطلسلاطقسيثيح1909ماع
.ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31ةكرحبفرُعيذلا

لاقتناللب،شرعلانعهطوقسببسبربكألاناطلسلانزحنكيمل
نمبرتقتيتلاتاملكلاهذهاهمويلاقو،ةريبخريغةشئاطٍديأىلإدالبلا
مهمكحربتعأساهدنع،ماوعأةرشعطقفيدعبدالبلااومكحيلف":تاعقوتلا
يفةفلاحتملالودلاىلإدالبلاميلستلصفتيتلاةدملاو."ماعةئماهيف
ىوسغلبتال1909ناسينيفشرعلانعهلزعنع1918لوألانيرشت
يفةرشعلاماوعألامامتإنمنويداحتالانكمتيملو،ٍفصنوٍماوعأةعست
.دالبلامكح

دبعناطلسلابمامتهالامايألاعمدادزياهتاهباشموبابسألاهذهل
.عمجأملاعلايفو،يمالسإلاملاعلاوايكرتيفيناثلاديمحلا

،مالسإلابيملاعلامامتهالاريوطتىلعًاصيرحديمحلادبعناكدقل
لرغطرأةنيفسهلاسرإيتأي؛نييدنالياتلاونابايلاءارمأهلابقتسابناجىلإف
ىلإنيملسملافحزو،ايسآقرشيفنيملسمللةفيلخلاتوصاهرابتعاب
ملعنإ":نولوقيمهواهيفةالصللمهماحدزاوئناوملاضعبيفةنيفسلا
يتأيو،"هدالبعاقبلاهذهو،ةنيفسلاهذهىلعفرفرييذلاوهةفيلخلا
زاوجاهلمحييتلاناطلسلا*ءارغط؛مهبولقألمتةرسحلاوسانلاليبقت
يفتانبلاةسردموٍ،غلابٍمارتحابءوضولادعبمهسوؤرىلعاهعضوورفسلا
يفٍّيمالسإٍزكرموٍدجسمحاتتفاو،نيصلايفةيديمحلاةسردمو،نواتبيك
ماقتيتلاتارمتؤملايفنيوتكرامكٍريبكٍّيئاوركارتشاو،يودوربوكرويوين
اذهيمانتىلعةلادلاةريثكلاةلثمألانماهريغو،مالسإلابهمامتهاوهيف
.ريبكلاصرحلااذهراطإيفكلذلكيتأي؛يملاعلامامتهالا

دبعايديبولكيسنأنملوألاءزجلامامتإبءاعدالا؛نآلاىتحاننكميال
اهكرتيتلاراثآلاو.اهؤازجأهغلبتسيذلاددعلافرعناللصألايفو.ديمحلا
ٍتادلجمىلإاهدرجيفجاتحتًةفاثكغلبتمويلاايكرتيفاهيفمهاسوأ
ساقفقلاوناقلبلادالبوةيبرعلادالبلاىلإانراظنأتهجوتاذإو.ةلماك
نعةركفذخأننأنكمياهدنع؛ةينامثعلاةطلسلانعةجراخلانادلبلاو
.ايديبولكيسنألااهيلإجاتحتيتلاتادلجملامجح

يذلاخيراتلاوةيوهلاوءامتنالاقزأمو،ملاعلايفثادحألاروطتنإ



عمٍهجولًاهجوفوقوللانناقوسي؛يمالسإلاملاعلايفيضاملايفهانشع
ةضماغلابناوجلاتدادزاً؛اقمعهلانمهفدادزااملكو،ديمحلادبعناطلسلا
ينحنمتٍديدجنمهمهفوهفاشتكاةداعإنإفاذكهوً.افاشكناانتايحيف
ماشلايفنوفدملايّدجلةديرفلاةروصلاتفشتكاامدنعيتداعسكًةداعس
،عبرمرتمفلأ30ةحاسمىلعزدليرصقيفةرشتنملاروصلافيشرأنيب
هدنعو،انمٍدحاولكبطاختهتارظنف.ريكفتللةحناسةصرفوةداعساهنإ
اهنإفيضاملابقلعتتلاوقألاهذهتناكاذإو.انلهلوقينأديرياممريثكلا
يذلاو،هاندأتبثلااذهيفامكًامامتً،اضيألبقتسملابقلعتتنأنكمي
:لحلاقيرطلًالوقعمًاضرعلمحي

نحن.ريخألااهعزنيفًةمأًادبأانسلو...هارجمنعضافٍرهنكنحن"
يه:ءايوقأانيلعظافحلاىلعةرداقلاةديرفلاةوقلاو،ةيوقةيحةمأ
."!مالسإلا

دبعيباتكنأتملعامدنعفصويالميظعرورسينباتنادقل
ًامامتهاوًالوبقةيكرتلاهتخسنيفيقليذلابائذلاعمصقرلاوديمحلا
يتقثوينانئمطاناكامبرو،ةيبرعلاىلإمجرتيس؛ايكرتيفهتليختامممظعأ
ةجاحلاف.يتداعسبابسأمظعأنم؛ةديعسنوكتسناطلسلاةيناحورنأب
،هتقاطكاردإو،هتربخةفرعمو،ٍديدجنمديمحلادبعفاشتكاىلإدتشت
.يمالسإلاخيراتلانمريطخلافطعنملاكلذيف؛ةيمالسإلاهتيساسحزييمتو
؛ةيمالسإلاانتيساسحنمهانعضأاممٍريثكىلعهدنعتفقواملكيننإىتح
امدنعةيساسحلاهذهةمقيفناكامبرو.يسفننمٍلجخوٍءايحيفىقبأ
تردصأيتلاةعبطملابحاصكيبنامثعهقيدصىلعهتاميلعتيلميناك
:لوقيوهوريخألاناطلسلاىلإعمتسنلف،ميركلانآرقللىلوألاةعبطلا

نمتانكملاتويزوربحلااياقبوقرولاتايرثنيقلتنأكايإ"
.تايافنلابطلتختنأىضرأالف.فيرصتلاتاونقيفنآرقلاةعابطتافلخم
اهاياقبلمحتٍةلقتسمٍةانققشطرشبنآرقلاةعابطبنذإلااذهكحنمأ
."رحبلاىلإ

ٍةسامحبروهظلاىلإاهقيرطتدجويتلاةمجرتلاهذهنوكتنأىنمتأ
ةيونعملاىركذللًةيئزجًةيده؛ةزمحىفطصمديسلاّييمسوميركلايخأ
ًاركاش،انلٍقيرطةطراخلًاعضاوتمًاليلدنوكتنأو،ديمحلادبعناطلسلل
ىفطصمديسلا:يتوخإركذلابصخأو،رفسلاجارخإيفمهاسنملك
مدآديسلاو،ٍةسامحوٍةيحضتوٍةريغيفباتكلاةمجرتبماقيذلاةزمح
ًةليسونوكتنأًايجار،ةمجرتلاهذهروهظيفرفاوبيصنهلولاجوك



.ريخلل
ناغمرأىفطصم
لوبنتسإ2011زومت





ريغٍئرماىوسنكأمليننأريغ،ماهوألاهطبختتًالجريننورياوناك"
.]4["لفغم
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

حلص"ةرابعترهظو"يملاعلامالسلالفط"ًانضتحمديمحلادبعناطلسلا
."ناهج

...ةندهلاماوعأنمموييفنيزحملقهبىرجاماذه
هرصتعيٍرهشيف،بآمايأنمموييف،لوبنتسإفحصىدحإيفف

ٍّيريبعتمسرتحتىسألابءيلملاريثملاقيلعتلااذهناك،1919ماع،مالآلا
."!ةمواقملاتتكسف،ّتكس":يريتاكيراك

علخيذلا،يناثلاديمحلادبعناطلسلاىوسبطاخملااذهنكيملو
.ماوعأةرشعلبقهشرعنع

لوقعلاانمتباغف،ّتطقس...ةمواقملاكعمتطقسف،ّتطقس...معن
:فشتكننأنآلاىتحلواحنيذلاطوقسلااذهناكف،ّتطقس...مالحألاو



تعزتنايذلا]5[يزنوربلادقوملافشتكننألواحنو؟نيأنمو؟ناكفيك
...انطوقسنودلوحتتناكيتلاديلاهنم

عذقأللجرلااذهضرعتىلعٍماوعأةرشعىوستضمدقنكتمل
اهدشأوتاريتاكيراكلاأوسأبهتبطاخمو،تاءارتفالادشأهلينىلعو،مئاتشلا
نمًةأجفةرطاخلاهذهقثبنتلًةيفاكتناك،ٍماوعأةرشعطقف...ًةءاند
اهنوتأو،كلتةندهلارانيفةعابطلاىلإاهقيرطدجتو،روعشاللاقامعأ
.نونجلاةجردىلإ،هيلإقوشلاريثتلًةيفاكتناكمعن...اهبئاصمو

ىلعنيمألالجرلاوهو،يناثلاديمحلادبعناطلسلاناك،ىرخأةرمو
هنكلوً،ادّدجمشرعلايلتعيل؛ٍديدجنمدوعي،هتيامحىلعرداقلاوحلصلا
قورعيفيرجيفدوعي...ةمألاسوفنيفهشرعيلتعيلةرملاهذهدوعي
...مدنلاكوكصو،تاراذتعالاميدقتو،ةعيبلاديدجت:ءاضيبلامهسوفنتاحفص

هيلعدووادعردبرِّكُذيرصع،لماكرصعهليحربلحردقناك
،نامزلادويقنمًاررحتمسوفنلاشرعىلععبرتف،]6[مالسلاوةالصلا
]7[اهنكسيناكيتلاهتبقيفنورياوناكنيذلاكئلوأسوفنيفعبرت
.مهلًاسرحم

هجارخإنمٍماوعأةعستدعبضرألابتيّوسدقتناكةبقلاهذه
ىلعترّمددقل...كينالسىلإهيفنو،راطقلابهليحرتو،زدليرصقنمةوقلاب
...ٍةفلتخمٍةيهابتمٍتاءاعداوٍدوعوبمكحلاىلعاورطيسنيذلاكئلوأيديأ
...!؟ناكاذاممث

اوعلخنيذلاكئلوأ!ةيرحلالاطبألرارفلاماع1918ماعناك،معن
علختامكاهوعلخو،اهنماوؤربتو،ناطوألانمىدارفويَناثماوّرف...ناطلسلا
رابحأنكتملو،مهبالقناىلعٍماوعأةرشعىوستضمدقنكيمل...بايثلا
عيسوتو،ةيموقلااهتلودو،ةيناروطلامهتاءاعدااهتاحفصدّوستيتلافحصلا
لجأنم(مهلالتحاو...ىطسولاايسآدودحىلإاهّدمو،ةينامثعلاكلامملا
يفةلودلامهلاخدإو،ةرهاقلامهتضبقيفةطلسلاعضول؛يلاعلابابلا)كلذ
تفجدقهذهفحصلارابحأنكتمل،معن...ماوعأةسمخلبقبرحلا
!دعب

...نوبرهياوناكو،تفجدقنكتمل
يتلاقئاثولامهأاوقرحأ،ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ13دعبف

دالبلاجراخىلإنورفياوناكمث.ديزايبناديميفزدليرصقيفتناك
...ةيقبتملاقئاثولامهعمنيلماح

راثآلكىحمتنأيغبنيناكو..ً.اراثآمهفلخاوكرتيّالأيغبنيناك



...خيراتللةثيبخلاةركاذلانمراعلا
ةرورضبنورعشياوناكاذاملو؟ةبرهملاقئاثولاهذهتفشكولاذام

كانهنوكينأطرتشيلهو؟)بيرهتلاوقرحلا(لهاجلاّرغلاريبدتلااذه
ةمكاحمكانهنوكتىتحديمحلادبعناطلسلاكعاجشءيرجلجرًامود
مهسفنأمه)ةاتفلاايكرت(نمءالؤهنكيملأ...مث...!؟برحلاناويديف
...!؟كلذبهتبلاطمنممغرلاىلع،هتمكاحمنوداولاحنيذلا

؟هنوفرعيو،لجرلااذههفرعيناكيذلاامف
؛ٍبيرالبًاضيأكلذفرعيو،ناطلسلاهفرعيامنوفرعياوناكمعن

...!)هتمكاحمبديمحلادبعناطلسلاةبلاطم(انللقنيذلارايقوأيحتف
.مويلاريبعتب،هرصعلدوسألاقودنصلاديمحلادبعناطلسلاناكدقل

اماذإف،اهرشنوةثيبخلاايابخلافشكينعيناكقودنصلااذهحتفو
ةيرحلالاطبأنإف،مالكلابأدبو،مايألانمموييفهتمكاحمترج
ملكلذلو...رخآلاولتدحاولا،اهيلعاوسلجيتلامهعقاومنمنوطقاستيس
تحت،بابلاهيلعاومكحأو،هسفننععافدلاقحعولخملاناطلسلااوحنمي
...هملعيامدحأملعيالىتح،ركسعلانمروباطبارح

هجونمكلذناكولىتح،رارفلااذهمهبقيليناكلهف
وهاذهناكلهو!؟يناروطلاحتفلاقيرطيفاوراسنيذلامهو!؟زيلكنإلا
مأ...!؟ةديدجلا)ءارمحلاةحافتلا(يههذهلهو؟)يناروطلا(ىلعألالثملا
...!؟نيلربوأوكابوأناڤيرييفًائبتخمناكينارّوطلاملحلااذهنإ

نممأ!؟ةيزيلكنإلاتايرودلانم...!؟نيأىلإو؟نوبرهياوناكّمم،مث
هذهىلإءانبجاونوكيملمهنأبنوقثاواننأهللادمحأ!؟ةيسنرفلابارحلا
قودنصلااذهبيرهتمهلمعلوأنوكينأيغبنيناكلهنكلو...ةجردلا
اهيفاولخدأيتلابرحلايفودعلامامأنومزهنيمهوىرخأنادلبىلإ
...!؟ةيروطاربمإلا

كشوىلعةلودلاوديمحلادبعناطلسلامامأةئيهتلثمدقل
هنمناكامف،لوضانألاىلإوأةصروبىلإةمصاعلالقنبةبلاطملل،طوقسلا
لعفننأعيطتسنّالأانبزجعلاغلبأ":مهدرطيوهولاقوبضغنأالإ
ةعصانلاةقيقحلاهذهنكتملأ..."!؟نيطنطسقةطنزيبروطاربمإهلعفام
؟مههوجوىلعةعفص

،ةيروهمجلادهعيفءارزوللًاسيئرحبصأيذلارايقوأيحتففيضيو
نأنيطنطسقلضفدقل":ناطلسلاهلاقامركذيوهو،هانيعتضافدقو
...!؟ةأرجلاهذهىتحانمدعلهف،ملستسينأىلع؛براحيوهوًامئاقتومي



يأىلإرداغأنلو،يدحوودعلاةبراحملدعتسمانأف،ًةيقدنبيلاوتاه
."...ناكم

...ناكميأىلإرداغتمل!تلزاموميظعلايناطلسانهتنأ،معن
...تيمتنأوىتح؛رمتسمعافترايفسانلانيبكتميقو،انهتنأ

يفةايحلاوحورلاولقعلاثعبتكسافنأتلازامو...انيفتلزام
انيفلازام...مطالتملايملاعلارحبلااذهيفقرغلاعراصتيتلاانحاورأ
،ءاكذلاو،ميكحلافرصتلاو،مهفلاو،ةمواقملاحوربهتينبيذلايونعملاكشرع
ةردقلاوةكلملاب؛هرصعريوطتىلعلمعيٍلجرناميإو...نطولابحو
ىلعةردقلاو،]8[بناوجلاددعتمريكفتلاىلعاهكلمييتلاةبيجعلا
...ةكرحلا

ةبقةبحلانمعنصنس
نأيغبنيلهف،كملاعنمانيلعرطاقتتيتلاتابحلاتناكاهلككلت

ًةبحٍةبقلكنمتلعجيتلاةمألاهذهو...!؟ًةبقٍةبحلكنملعجن
...!؟ةبقةبحلكنمعنصتفدوعتفيكملعتتنأاهليغبنيالأ،ًةهفات
يفهتأّوبتيذلااهدعقمنمتقرسيتلايهو،اهلناوألانآدقل،ىلب
تسلأ:ميظعلايناطلسايتنأو..ً.اببقاهتابحلكلعجتنأ،ءامسلاةبق
دلاريجستيفتوكس.جبتاكللةبيجعلايبستيغةنودميفزربألاجذومنلا
امأً؛اماعنينامثوٍةينامثدعبتنأو...!؟كتيدجوكتمارصولمعلايفكتيقالخأب
يذلاداحلاكرصبب،سايقلاىلعيصعتسيٍقهاشٍّولعىلعًافقاواننيبتلز
يبطقبكاسمإلاىلعرداقلارابجلاكلقعو،ٍنآيفةيلاديملايهجوزيمي
كناكميففقتهسفنتقولايفكنأريغ...دحاوٍنآيفبلاسلاوبجوملا
!؟هزايتجاوهقوفنمزفقللانوعديٍزجاحكاننيب

...اذهلكلصحينأديرتنكتملديكأتلاب،ميظعلايناطلسايتنأو
لعجيً،ادجًاعساووًادجًاقيمعناككفلخهتكرتيذلاغارفلانأريغ
هيلعيبنللكبحرادقمو،كتفسلفو،كفقومىلإةجاحلاّسمأيفسانلا
طقسدقل...اهباوكسمتيل،كدنعةمواقملاحورو،كتينطوو،مالسلاوةالصلا
...اهيفاوطقسألبكدعبغارفلااذهيفسانلا

يفاونوكيملو،ةنوخمهنإمهنعلقتملناطلسلااهيأكسفنبتنأو
يفٍتاودأالإةقيقحلايفءالؤهنكيملو.نيلفغمٍلاجرىوسكرظن
ٍرخأتمٍتقويفكلذاوكردأدقو،ةيلودلامساقتلاةبعللةيكرتلاةقيدحلا
دعبو،تاعقرفملاتاوصأتعفتراامدعب،نوبرهيمهو1919ماعيفً،ادج
...ناوألاتاوف



ىلإعبرمرتموليكنويلملاةحاسمتشمكنا؛طقفٍماوعأةعستدعبو
نوبعاللاو.ةلهاجلاةلفاغلايديألاكلتببسب،ٍةليلقٍةعبرمٍفولأتائم
يفةرصحنملاضرألايفنورياوناك،مهلاغشإيفكدهجتلواحنممرابكلا
الولو.ةبوكنملاةمألاهذهبقيليًادلبطقفاينوق-ايراقس-ةرقنأثلثم
.لقتسمملعالونطوانلىقبيّالأنكمملانمناكلةريخألاةبثولا

دعب،هعيبتالأبكسفنىلعتيلآيذلا)نطولا(لالتحامتدقل
هبارتتسادف،نيينانويلاىتحونايلطلاونييسنرفلاوزيلكنإلالبقنم،كتافو
.هتّسندونييلايربمإلاةيذحأ

يفاهتوقضرعتست،زيلكنإلانفسىرتنألبقكنطوتكرتدقلمعن
ىلعًامامت،سوردنومةندهليبقلوبنتسإقرحتوفصقتو،روفسوبلاقيضم
...نورخآلاهكرتيامكسيلنكلوهتكرت...سيباوكلابةئيلملامايألاهذهةبتع

كتظفحدقل...ضرألاقامعأىلإتنأتبحسناو،جراخلاىلإاورفمهف
جاومألويسنمٍتارمسمخٍمويلكاهمامأتينحنايتلاهللاةردق
...رانلا

نونعولضافبيجنةافوليلاتلامويلايفچوقةرقيئازسبتكدقل
ةلاقملاقوفّتطحف"ءامسلاهتبحسيذلارسنلا":ةريهشلاهتلوقمبهتلاقم
...باقعلاكوأجاتلاك

يناثلاديمحلادبعناطلسلابقيلتتناكييأريفةلوقملاهذهنأريغ
ناطلسلاناكثيح،لضافبيجنبسانتيتلااهسفنةجردلاب؛لقألاىلع
.اهبطبترايتلااهسفنةثروملاروذجلابًاكسمتم

دوجومويلامهملاريغنمهنأ:انههكردننأانليغبنيامو
،همد،همحل،يجولويبلاهدوجوًامهمسيلو،هصخشبديمحلادبعناطلسلا
اذهو،ةلملاهذهو،ةمألاهذهلهكرتييذلاىنعملالب...هنذأ،هنيع،هرفظ
ناعجشاياقبنمدحاوو...ةيلايربمإللةليبنلاةمواقملازمروهف...عمتجملا
...ةريخألاةريزجلاو،ةريخألاةعلقلا

تصعتساو،تارغثلاوبوقثلااهيفترثكدقهنامزيفةعلقلاراوسأف
بجوتيف...حتفتىرخأًةرغثىريوالإًةرغثدسيداكيامف...عقارلاىلع
،بهللاةنسلأتعفترادقل...للخلااهيفكردتسيلاهوحنيرجينأهيلع
نأول،ّمتغيلناطلسلاناكامو...ةلودلاهذهيراوسىلعرطيستتأدبو
نأعيطتسينكيمل،نكلو...عافدلاوةمواقملاوتابثلااودارأاهنعنيعفادملا
.]9[...هءاروًاقلعمىقبيسناكهرصبف،جورخلاةكرحيفلحلاىري

ًاديفتسم،هبموقينأهليغبنيٍديحوٍلمعىوسكانهنكيملً،اذإ



ٍديدجٍروسءانبوهوالأ،ةريخألامهتضافتناوريبكلامهعافدباوماقنمم
ةرمغيفواهدنعو،ءادعألالعفبميدقلاروسلاكلاهتامدعب،لخادلانم
راصلخادلاىلإقيرطلانأمهنظو،ميدقلاروسلااذهطوقسبمهحرف
عارصلايرجيسنيروسلانيبامكانهو،ديدجلاروسلامهئجافيسً؛ادهمم
...ةيومددشألاوربكألا

ماظنلاًةقيقحهبشيمزاحلاديمحلادبعناطلسلامكحناكاذهلو
يلخادلاروسلامدقييذلاماظنلااذه.نويبرغلاهنعربعيامكيديمحلا
اذهو...جراخلاىلإدودحلاروبعلًاحوتفمبابلاكرتيذلاراصحللًاباوج
ضرعتسيو،ٍةيوقٍةباقرلكشىلعيلخادلاروسلاعفريناكيذلاماظنلا
ةتئافهتوفتالٍةيرسٍةطرشزاهجنمولخيالو،ٍدادبتسالكشىلعهتوق
.اهدنعفقوتلانمدبال...ةمهمةملكهذه،نكلو...نكلو...نولوقيامك

!؟نمألامأ،ةيرحلا
ول:روصتنلو،انلايخضرحنلو،انماسجأيفّةلسملازرغننأنآلالواحنل

انشيجنأو،ةيكريمألاتايالولاعمٍبرحيفتلخدةيكرتلاةيروهمجلانأ
ةلواطىلعانسلجمث،ضرألايفًةريبكرئاسخانمدقو،اهمامأةميزهللضرعت
يضارألاباوفتكيملو،ةيكريمألاةدحتملاتايالولاعمحلصلاسمتلتٍتاضوافم
،مهلًاضيوعتتارالودلانييالمكلذىلعًةوالعاوضرفلب،اهولتحايتلا
ٍبيرختلضرعتدقشيجلليرقفلادومعلانأل؛نيرطضممهطورشانلبقو
.ءازعلاسلاجمميقتسانتمصاعتناكلبرحلايفاورمتساولمهنألو؛ٍريبك
،ٍّيلقعٍقطنميألعضخيملًايئاقتناناكضرألللالتحالااذهنأروصتنلو
نميأ،25ىلإ1نمتايالولاماقرأىلإطقفرظنلابرايتخالاناكلب
...اهعقاوماهيفتراتخاف،مورضرأىلإةنضأ

:اهنإ!؟تايالولاهذهيهامف
،نديأ،نيوترأ،ةيكاطنأ،ةرقنأ،ايسامأ،يرغآ،نويفأ،نامييدأ،ةنضأ

،ةعلققانچ،ةصروب،رودروب،ولوب،سيلتيب،لوغنيب،كيجاليب،ريسكيلاب
.مورضرأ،ناجنزرأ،غيزالأ،ةنردأ،ركبرايد،يلزيند،موروچ،يركناچ

نكميأ!؟انروعشنوكيفيكف،لالتحالالثمل-هللاردقال-انضرعتولف
نيمأتلةمزاللاريبادتلالكذاختانمرثكأيعيبطفرصتكانهنوكينأ
نأنكمملانمناكمأ...!؟اهتيامحلجأنمضعبباهضعبءازجألاطبر
تاسسؤمو،ءاضقلاوةفاحصلاويأرلاةيرحو،ةيطارقميدلاقوقحلاىقبت
يفةرصتنملالودلاو...!؟علهلاورعذلااذهبرثأتتنأنودنميندملاعمتجملا
تحتعضتنألواحتو،ةيلخادلارصانعلايفلخدتلاىلإىعستلصألا



لقيلف":لاقينأفورظلاهذهلظيفنكميأ...ةيلخادلاانرومألكاهفارشإ
،اذهكٍبيصععضويفو...!؟"ةماتلاةيرحلايبعشحنمأسف،ديرياملك
ةلودلاقتاعىلعلبحلاكرتينأو،تايرحلاحنمتنأنكمملانمناكأ
...!؟اهاوهىلعريستل

يفةدحتملاتايالولاسيئرناّكلمتينيذللاشيطلاورعذلااوروصتو
ةيلخادلاةمزحألاىلإلصيٍقيقدٍشيتفتلسانلاعاضخإبرمأيف،رحلاملاعلا
مكنيعأبصناوعض...كانهوانهتبرضتارئاطثالثنأل؛؟اذامل،سانلل
هتطرشو،هدادبتساو،ديمحلادبعناطلسلاتارابختسانعاوملكتمث،اذه
.ةيرسلا

93برحىلإهوعفدامدنع،اذهكعضويفطبضلابناكديمحلادبعف
نيعملاهيدلنكيملهنأل؛دشأعضويفناكلب،اهرانبىلطصاو]10[
عمعارصلاهيلإجاتحييذلاىوتسملاىلإنوقترينيذلالاجرلاعنصييذلا
.هملاعيفءادعألا

نومساقتيضيرملالجرلاسأرىلعبائذلاسولجكلذىلإفضأ
نيبلوبنتسإيفدقعنايذلاةيرحبلاةناسرتلارمتؤميف،ةمصاعلايفهتكرت
.]11[ةينامثعلاةداعسلارادةشقانملىربكلالودلا

ًابودنم،لقألاىلع،اولسرينأنيينامثعللحمسيملهنإ...!؟نوملعتأ
ًادوجوهلكةينامثعلاةلودلاريصمشقانييذلارمتؤملااذهيفمهلثمي
ىلعىرجتًةيحارجًةيلمعنأولامك،كلذبمهلحمسيمل،معن..ً.امدعو
مكلسيلف،اهريسعباتينأمكلبقنمٍبقارمّيألحمسيالومكماسجأ
رثكأناكامبرو...مكقحيفذختتيتلاتارارقللاونعذتواورظتنتنأالإ
كلذنوكينأبتاينمتلاعمرمتؤملااذهنعَنالعإلا،هلعفنكميءيش
دودرواهتردقلشوةثيدحلاةلودلابىمسيامىلإتافتلالامث...انريخل
ةروصلاليمجتلواحتيتلاةيطارقميدلاوةيرحلامعازملالخنم،اهلاعفأ
ةيجانلاةيقبتملاءازجألاذاقنإىلعلمعلانمًالدب،قيحاسملاةقيرطىلع
يفناعمإلاتاديدهتةهجاوميفاهكسامتواهطباورةيوقتب؛لالتحالانم
...اهقيزمت

ديمحلادبعناطلسلارمألابحاصماق،اذهكٍجرحٍعضولظيف
يصقينأًالوأهيلعناكف:ٍلوؤسمٍمكاحيأهبموقينأيغبنياملكب
ىلإًاديعبمهبحسيمث،مهيهلتومهلغشتلكاشممهلدِجُويو،بائذلا
كردينأهيلعناك،لخادلايفو.موجهلاةدواعماهعممهنكميالةفاسم
ٍبرحمامأهدعبنوكيسٍلجأىلإاهلّجؤيامنإ؛اهلّجأيتلابرحلاهذهنأ



يتلاةيحورلاوةيفرعملاةبيكرتلاجسنينأهيلعناككلذلو،اهبّنجتنكميال
دشأو،ًةفرعمرثكأو،حافكلاوةمواقملاىلعردقأوىوقأاونوكيلسانلائيهت
.هبًاطابتراونطولاموهفملًاكاردإو،ةدحولابًاكسمت

ٍةلحرمنيمأتىلعموقيٍديحوٍربعمنمرميناكاذهىلإقيرطلاو
نرملا،ملاسملاةروصيفوهودبينأنمدبالناكو.حلصلاوةندهلانم
ةيحضتلاوأهفرشبساسملانودنمكلذيفحجنينأو،حلصلاىلإلايملاو
.هتيمهأوهروددقفيو،رابتعالانعطقسيسفالإو.هتيصخشب

هتينامثعنعيلختلامتنإةريبكةيمهأاهتيامحودودحللىقبتنلو
]12[...

ةراشإعطقينأنودنم،هلككلذيفحجنينأناطلسلاىلعناكف
..."انهانأ":لاسرإلا

دقةلودلاتناكل؛لشفولو،اذهلكيفديمحلادبعحجندقل
ناكيذلايرامعتسالامهنلالظيف،1890-1880يماعنيبامءالشأتقزمت
...رصعلاكلذيف،سبايلاورضخألاىلعيتأي

ىتح،ةلودلارمعليطتيتلافقاوملالكبمايقلاهيلعبجوتيناكو
الناكو،رارقتسالاوةندهلاىلإجاتحيرمألاناكو.هتايحنمةريخألاةظحللا
لبقيغبنيناكو،ماظنلاةينبليكشتةداعإنميريصملاتقولااذهيفدب
لبقو،ميلعتلاوةيبرتلالبق،...ًةمئاقةينامثعلاةروصلاىقبتنأٍءيشلك
-اهنأكرديناكهنأل؛...وءانبلاوتاسسؤملاومولعلاوةفاقثلاوايجولونكتلا
نوكينلو،تابوقعلازازتباللكلاضّرعتيسف،تبهذنإ-ةينامثعلايأ
...لصوملاوةنردأواينودقمونيطسلفنادقفنمّرفمكانه

ناكامدنعطورشلاهذهلكبديقملارمألايلوديمحلادبعناطلسلاف
ةكرحبكرحتيناك؛]13[1878ماعطابشمايأنمموييفسلجملالطعي
،لالتحالاتحتهيضارأنملضفألاثلثلا:روخصلاتحتهاديتعضوٍمكاح
نماملستملصربقولوضانألاىتح،هتطلستحتاودوعيملهناكسسمخو
.]14[تايحضتلا

نم:انهفيضأو.ديمحلادبعنوكتنأبعصلانم:تلقدقتنك
.طورشلاهذهلظيفديمحلادبعدجوأيذلاعمتجملاةغايصًاضيأبعصلا
دبعنّوكيذلايعامتجالاطسولااذهكردينأنودنمملكتينمو
ً،اذإ...ملاعلارظنيفلهاجٌّرغلجروهف،يفنلاىلإهقاسمثديمحلا
...مهفننأوملعتننأىوسانمامأسيلف



.ًانانحوًةياعروًافطعقافآلاألمت،مألاكتنأ
چوكةرقيئازس

مظعملا]16[ناقاخلاريهشلاهباتك]15[كروكةصيقلضافبيجنمتخ
؛ديمحلادبعمهفتنأ":ةعئارلاةنيبلاةرابعلاهذهبيناثلاناخديمحلادبع
."ٍءيشلكمهفتكنأينعي

حاتفملانوكينأنكمييناثلاديمحلادبعناطلسلامهفًاقحلهف
تناكاذإف...!؟لضافبيجنلوقيامكٍءيشلكانلرسفييذلايرحسلا
اهنإف،ريهشلاهباتكلٍةيماتخٍةلمجيفو،لضافبيجناهلاقدقةرابعلاهذه
اهلسريامدنعلمجلاهذهلاثمأف...اهدنعفوقولابًةريدجديكأتلابنوكت
ةقاطاهريجفتبررحتت،غامدلاايالخيفةيوونلالبانقلاكنوكت؛رابكبّاتك
ّمتيلكانهًةدوجومتسيلأ،ةلمجلاهذهو...لوقعلااهلراحتةميظع
...!؟لوقعلايفاهريجفت

هتعبطيفةحفص639غلابلاريبكلاهمجحباذهلضافبيجنباتكو
ضهنتيتلاةيخيراتلاةدمعألادحأمومعلاىلعلكشي؛1977ماعةثلاثلا
نأًامئادقشعييذلالضافبيجنو...هبصاخلااهنوليفهتيجولويديإاهيلع
،خيراتلاتايصخشنمممقلافاتكأىلإءاقترالابةيركفلاهتارماغميفرظني
هتاحيصبنلعيًاهوفمًابيطخيناثلاديمحلادبعناطلسلاانلرهظيهارن
عضودقهارنامك.مالظلاىلإهقوسوهتاكسإهيفمتٍرصعرارسأةيودملا
ةيسيسأتلاهتحورطأبناجىلإيناثلاديمحلادبعمظعملاناقاخلاهباتك
لب،هريبعتبسحهبتكّمهأنمربتعييذلاو]17[يجولويديإلاجيسنلا
.وتسيفيناملا؛ماعلاهنايبوهروشنمربتعي

ديمحلادبعنعليقاملكنأهباتكعلطميفلضافبيجنىري
يرجيًاماعًأدبمهبلبقيو،حيحصلاوهاهضيقنناك؛ٍتاماهتانميناثلا
كلذملسينلامبر...كلذيفةلدألاقوسيو،اهلكهباتكتاحفصيفهب
ٍةلسلسكودبيالخيراتلاف؛خيراتلادعاوقونيخرؤملاجهانميفرظنلادنع
كردننأيرورضلانمناك؛هرظنيفهنأريغ.باوصلاوأطخلانمٍةرظانتم
بتكلانعهبزيمتيًارودبيرقلاانخيراتيفيدؤييناثلاديمحلادبعنأ
.]18[ءارفصلا

ةهجوو،ملاعللمهتيؤرونيفقثملازيمننأهرظنيفنكمي،رخآريبعتبو



،اهقيضوأمهريكفتقافآعاستاكردننأو،انرضاحوانخيراتنعمهرظن
.يناثلاديمحلادبعناطلسلانممهفقوملالخنم...هيلإنوعديامو
كللقأ،ديمحلادبعوهنميللق":لوقلااذهبهيأرزجوننأنكميو
ينعيديمحلادبعمهفتنأ":هلوقمهفننأانليغبنيكلذلو."!نوكتنم
ىلإءامتنالاصيخشتلٍرايعمداجيإهتلواحمراطإيف"ءيشلكمهفتكنأ
...ةمألا

دهشمانيرتيتلاةغيصلالاؤسلااذهلكشيً،اضيأرخآٍريبعتبو
ةيثالثلكشىلع،بيرقلاانخيراتنملحاقلااندلبىلعطقستيتلالالظلا
اذام:سمخلاندملاهباتكرانبنطيدمحدمحأاهبحتتفايتلاةلئسألا
.]19[؟يضمننيأىلإو؟نوكننمو؟انك

ىلعةردقلاكلمي؛خيراتلايفةيحاتفملاتايصخشللعساولاملاعلامهفو
ةدايقلنيحشرملانيبءاقللادقعناكامبرو،انلبقتسموانرضاحرينينأ
خرؤملالمعنمًاءزج،خيراتلانمةنهملايفمهئاقدصأنيبولبقتسملا
.خيراتلافئاظوو

بيرقلاخيراتلاحيتافم
لكلبقناكيناثلاديمحلادبعنأحوضوبنيبتيتقولارورمباذكهو
يعامتجالاويسايسلاانخيراتيفةيحاتفملاتايصخشلاهذهنمًادحاوٍءيش
ىلإاذههدرفتدوعيو.هلكانخيراتيفلب...يجولونكتلاويركسعلاويفاقثلاو
،ريخألارصعلانيطالسةلسلسيفلقألاىلع،نيطالسلانمهقبسنمعقاو
عراستملارايهنالاةمدصو،هليحردعبًةرشابمهكرتيذلايّودملاغارفلاىلإو
اهيلإهعفريتلاو،اهيلإىقترياليتلاةورّذلاريوصتيغبنيناكف...بيهرلا
نمحوفتنيدهشمنيبعمجتيتلايخيراتلاردقلاةطقنيفجرحلاهرود
...قيرحلاةحئارامهيفرط

ةورّذلاكلتلةضيرعلاطوطخلافاشكناىرننأمويلاةداعسلانمو
يفرهظتنأو...ٍلقاثتوٍءطببكلذناكنإو،ٍفيثكٍءالطباّنعتّبيغيتلا
ناسلبانثدحتاذإو.ٍديدجنمانقافآيفديمحلادبعةقيقحٍلالجوٍةبيه
املكسانلانيبًاقيربدادزي،رونلاكديمحلادبعنإف،فيظننيدلاماظن
.نامزلامدقت

ناخديمحلادبعبقلعتملاماكرلاىلعةيبلسلاتابراضملاترجدقل
ًاماع322لالخٍمكحةرتفلوطألةلودلاسيئرةفصلمحييذلا،يناثلا
امو،]20[1687ماعشرعلانععبارلادمحمناطلسلاعلخنمًاءدب
،اهتعرجتفعضنإورمتستسبلغألاىلعو،ًةرمتسمتابراضملاهذهتلاز



.ةايحلاديقىلعتلازامةيصخشلاهذهنوكىلعٍليلدربكأاذهو
شرعلانعريخألاناطلسلابهفصنيذلايناثلاديمحلادبععلخدقل

ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31لباقيو،1909ماعناسين24يف
ىلإءوجللااهنمبرغألاو،]21[ٍةعنطصمٍةثداحةجحب،ٍماعةئملبق
.اهعنموأةينيدلابتكلاقارحإبرمألاك،ٍةموعزمٍةيعرشٍبابسأ

ردصتتناكيتلانينطةديرجبحاصنيچلايدهاجنيسحثدحتي
،ٍزيجوٍبولسأبماوعأةرشعةصقهرطاوخيفدعباميف،ماوعألاكلتيف
البتكرتو،ةيطورشملادعبعايضلاوىضوفلاىلإتجرحدتيتلاةلودلانع
ًاسيئردعباميفحبصأيذلارايقوأيحتفبهذيو.]22[ٍبحاصالوٍعار
بارطضالاوبغشلاوةريحلاولوهذلانعثدحتيف،هسفنيأرلاىلإءارزولل
:لوقيف،ةيناثلاةيطورشملادهعيف
ىلإقلطملانممكحلاماظنلّوحو،ةيطورشملايقرتلاوداحتالانلعأدقل
موقيو،هيلعظفاحينأمكحلاىلإهّيقرتدعبنكمتيملهنكل،ديقملا
الو،هريدييذلارداكلاالو،مكحللًةفسلفكلمينكيملهنأل؛هتيلوؤسمب
هنكلو،انلرهاظلايفمكحلاناكةيطورشملايفف...هبلطتييذلادادعتسالا
ترجفناٍمدهةكرحىوسنكتملو،]23[يضامللًارارمتساناكةقيقحلايف
.]24[تاوجفلاكلتلظيفًةأجف
يفو،ةيطورشملاتايلوؤسملماكلمحتنمل؛يقرتلاوداحتالاانرابتعابنحنو
تناكامنيبو.سلجملايفةيبلغألارابتعابمكاحلابزحلاانكهسفنتقولا
ملاننأل؛ًةقيقحمكحلايفنكنمل؛انقتاعىلعو،انيديأيفنطولارادقأ
نيوكتىلعةرداقلاةفسلفلاالو،هتسراممىلعةرداقلاتاءافكلاكلمننكن
امىلع-تناكيتلاةنسحلااناياونيفٍّكشنمامو.تاءافكلاهذه
.]25[هذهكٍةميظعٍةيلوؤسملمحليدصتلايفيقيقحلاعفادلا-دقتعأ

قيرطلانإ":زيلكنإلالوقًاثبعنكيملو!هذهةنسحلاتاينلانمٍهآ
."ةنسحلااياونلانمٍراجحأبةدّبعممنهجىلإ

نمعونلااذهنإف،اننيبحوفتمهلوحلدجلاةرخبأتمادامو
ىلعّرصأكلذلو،ةايحلاديقىلعاهنأكواهتافودعبىقبتتايصخشلا
ديقىلعديمحلادبعنوكيالأ،موهفملااذهبو.ةيحلاتايصخشلاباهتيمست
هعيراشمو،هأطخوهباوصو،هتارثعوهتانسحب،هكرتاموهلمعامب:ةايحلا
...!؟هدودحوهريكفتقافآو،هفقاوموهتالمحو

ًاليجانرئارسيفضبنتهتايحتاقفختمادام":لوقننأاننكميو
مهضرحيومهوعديسانلانيبمادامو،ةطلسلانعهداعبإدعبٍليجدعب



ريسكإتدجودقهذههتيصخشنوكتاهدنع،هتيصخشلوحلدجلاىلع
."مادهلانحاطلاّتتفملانمزلارايتيفءاقبلاوةمواقملاولمحتلا

ةينبيفيلاكيدارلايلوصألالوحتلاراظنألانعبيغيالأيغبنيو
نكتملنإتاحالصإلاهذهو،ديمحلادبعتاحالصإيفةينامثعلاتاميظنتلا
دقف.ةيساسألاقيبطتلاءاطخأاهتجلاعميفةرهاظاهنإف؛تاميظنتلابلصيف
دقو،ةنطلسلاومكحلاماظنميمرتيفهتاحالصإديمحلادبعناطلسلارشاب
نويعيفهتيعورشمتررضتو،يناثلادومحمناطلسلانمزنملكآتلابأدب
ةلودلاةداعتساتفدهتساو،هطيحمليونعملاريوطتلالالخنمكلذو؛ةيعرلا
.يلودلاعارصلايفاهتناكمةداعتساو،اهتينبلةيفاعلاوةوقلاةينامثعلا

ديمحلادبعىدليئاضقلاماظنلا
نعثدحتيوهوانوتزوأزامليخرؤملاىلإعمتسننأانهانليغبني

ةيفيكو،ديمحلادبعناطلسلادهعيف-ةيلدعلاتاميظنتلا-يئاضقلاماظنلا
:لوقيذإ،هيلعمزاحلافارشإلا
نمًاناسحإوهيلعًالضفنكتملو،عراشلانمةلودلاناطلسلاطقتليمل"
ًةيلوؤسمراتخاو،ةيروطاربمإللًالهأنوكينأعاطتساف.ةيطورشملاباحصأ
.ةيدرفلاةطلسلاهرايتخابًةليقث
نيذللايميلعتلاويئاضقلانيماظنلاريوطتبماقذإً؛اعرابًامظنمناكو
لصفلاهئدابمنمناكاملو.قيبطتلاعضومامهعضوو،اشابتدوجامهسسأ
ةيسايسلاةطلسلالخدتمدعرخآريبعتبو،ةيذيفنتلاوةيئاضقلانيتطلسلانيب
.]26["ٍريصقتريغنمًالماكًاعوضخهلعضخهنإف؛مكاحملالمعيف

ماكحأىلعالإهمكحتاونسةليطديمحلادبعناطلسلاقداصيمل
هوفعناكامنيب،ةيداعلامئارجلايفًاصخشرشعدحأقحبةرداصلامادعإلا
هنيبةقالعلاداسفإلًاببسكلذناكو،ةيسايسلامئارجلايبكترملاطيمئادلا
وهواشابنمحرلادبع-ةيلدعلارظان-لدعلاريزونإىتح،ءاضقلانيبو
:ًالئاقهتلاقتسامدقورصقلاىلإهجوتدق،هئارزونمهبقثينمرثكأنم
نمناكامف!؟دبؤملاسبحلاىلإمادعإلاماكحأاوفّفختفانتلادعبنوقثتالأ"
ةاضقلانإ:هرظنةهجوهلنيبنأالإديدشلاداقتنالااذهمامأناطلسلا
باذعهبنجينأطقفلواحيوهف،أطخلايفاوعقوامبرةيرشبلامهتعيبطب
.]27[هتلاقتسانعلدعف.هنععوجرلانكميالأطخببسبسفنلا

نمنإف،لامكلابميظنتلاىلعهتردقفصننأعيطتسنالانكاذإو
تاميظنتلاحوربكسمتللهيدلٍديدجٍهّجوتنعثدحتننأانهديفملا
ٍقالزنايأوأةمألانعلاصفناللكولسيأةهجاومو،اهيفللخلاكاردتساو



دبعركذيامدنعهنأىسننّالأانليغبني،رخآريبعتبو.دادبتسالاوحن
ليكشتةداعإىلعمّمصملاءامكحلاكلمةروصبانمامأفقيهنإف،ديمحلا
.ةينامثعلاةكسلاىلعديدجنماهعضوو،تاميظنتلا

دبعةرادإنأىريذإ،هسفنيأرلاىلإنويجروجاوسنرفبهذيو
:نينثانيديدجتيف؛ٍلعفّدركتغيصدقهتاميظنتبتنرتقايتلاوديمحلا

اناكنيذللاصلقتلاوفعضلالباقمٍةيوقٍةنطلسةماقإيفودبي:لوألا
.ناطلسلاتايحالصباقحلدق

،يروتسدلامكحللهراصتناو،اشابتحدمةيلاربيلىلعٍّدركودبي:يناثلا
.]28[فعضللةريخألاةقلحلالثمييذلاو

دبعمهفتنأ":لضافبيجنةلوقمذخأننأانليغبنيببسلااذهلو
ماقيتلاةمواقملانأرهظيهنأىلع،"ءيشلكمهفتكنأينعيديمحلا
ىمعألانايرجلاقيرطيفمدقلاعضوةقيرطىلعنكتملديمحلادبعاهب
نوليفىرخأًةرمهرصعثادحأعضوىلإقوشولمأهنكلو،ثادحألل
عورشمهنكلو،طقفلمألاوقوشلاوهسيلو،اهيلإبستنييتلاةراضحلا
.هبّرجننأانليغبنيقيقحتلللباق

نكيملهنكل،ىرنسامكٍعورشمبحاصلجرلااذهناكدقل
ةردقبنمؤييذلاريخألاصاخلابودنملاناك،ٍةدحاوٍةملكبوً.ايوابوط
لمحيو،ثيدحلارصعلاىلعصاخلااهنولءافضإىلعةينامثعلاومالسإلا
.هقيقحتلةمزاللاةفرعملا

ةدوعينعيهنإف؛يناثلاناخديمحلادبعناطلسلالاقيامدنعو
.اهنماكمنمانيلعتقلغأيتلاءادوسلاباوبأللةئدصلاحيتافملا



بويأعماجيفديمحلادبعناطلسللفيسلاديلقتمسارمرهظتةيرفح
ناطلس

هيفو،هنعهللايضريراصنألابويأوبأعماجوهو،كارتألاهيمسيامك(
،هنعهللايضرهربق

ةلجمنم.).م.حتافلادمحمناطلسلاخيشنيدلاسمشقأتاماركقفو
L’illustrationةيسنرفلا.



.]29[ٍزغلفلأبئلتميديمحلادبعرصعنمٍمويلكنإ
فيظننيدلاماظن

ىلعو.بيرقلاانخيراتزاغلأربكأنمدحاويناثلاديمحلادبعنإ
ةيصخشّيأعطتستملف،بيرقلاانخيراتيفسمألابشاعهنأنممغرلا
بجتحتو،رئاتسلااهسفنىلعلدستو،لالظلاىلإباحسنالاديجتنأىرخأ
.جراخلاولخادلانمنيبقارملانيبٍءاقتلاةطقنهذهو.هلثمجراخلانع

لكشت؛مكحلايفاهاضمأيتلا)1909-1876(نوثالثلاوةثالثلاهماوعأو
ابوروأويمالسإلاملاعلاعمانتاقالعيفًاجارحإوًاملأاهدشأوتارتفلارثكأ
يملعلاروطتلاببسبجرحلاةياغيفٍلوحتةطقنفداصتذإ،ملاعلاو
يفٍةداحٍلوحتةطقناهنأامك،يندملاويناسنإلاخيراتلايفيجولونكتلاو
.ينامثعلاخيراتلاوعمتجملاوايفارغجلاوةيندملا

؛رشععساتلانرقلاتاياهنيفمكحلاىلإديمحلادبعمودقفداصي
ىلعناكدقف.يلودلامساقتلاوحنهريسو،ماعلايلايربمإلادوعصلاةيادب
يفًاديقعتتايروطاربمإلادشأنمامبرٍةدحاوكةينامثعلاةيروطاربمإلاسأر
اوسنرفلوقيامك،]30[يناسنإلاخيراتلاتارتفعرسأنمةرتفيفو،اهتينب
ٍلكشبديمحلادبعةريساولوانتنيذلابّاتكلالئاوأنموهو،نويجروج
هتسايسوهتمواقمةحاسلانمهفقيرطيفرهظتيتلاقئاوعلادوعتو.يملع
.هبطيحتتناكيتلافورظلاضومغىلإ،اهذفنيتلاةيجراخلا

اهيفرصاحتيتلاةجرحلاةرتفلاهذهيف،ةلودلاهذهيفجرخيفيك
ةيسايسلاوةيعامتجالاوةيجراخلاوةيلخادلااهتاقالعّبكرمةقناخلاتامزألا
فيك...؟ضيرملالجرلابقلاهيلعقلطييذلادحلااذهىلإةيداصتقالاو
فرعييذلايرقبعلاو،ريبخلايسايسلاو،ةلودلالجرةينبلاهذهنمجرخي
لكلقألاىلعًاماعنيثالثةدمةجالثلايفعضيو،اهتاتشململيفيك
اذهجرخيفيك...!؟اهدمجيوهميلقإوهدلبيفتاروطتللةيبلسلاتاريثأتلا
هلنّمؤتيتلاثادحألاةلسلسيفةلودلالاخدإعيطتسييذلالجرلا
يف؛كلذيفحاجنلانمنّكمتيو،اهئاقبللمعلاهيلإجاتحييذلانمزلا
...!؟لايخلاقوفيٍشهدمٍءادأ

ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31ةثداح
ناقلبلاعمديمحلادبعناطلسلاقافتاّلطعت

هوفرعنيذلاتاداهشو،ءاربخلاتاعقوتلبقننأانلزوجيناكنإ



حمسيلناكامل،مكحلايفديمحلادبعناطلسلاناكولف؛ٍبرقنع
برحلااهلوخدبحمسيلناكامو،ناقلبلابرحيفةينامثعلاةلودلالوخدب
ناكامو.برحلادعبامىلإاهرمعةلاطإنكمملانمناكو،ىلوألاةيملاعلا
لب،ايناملأكةيربلااهتاوقىلعدمتعتٍةلودبناجىلإ،كلذدارأول،اهلخديل
ارتلكنإكًةيرحبٍتاوقكلتمتيتلالودلاعمٍفلاحتيفلوخدلاحّجريلناك
.ناطلسلالاوقأنمكلذنيبتيامكاسنرفو

لصودقناكسيرابيفاشابرينمحلاصريفسلانإلوقننأيقب
ًامداقينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31درمتعوقومويلوبنتسإىلإ
هنأريغ،ناقلبلاقافتاعورشملًاريضحتاهارجأٍتاءاقلبقعتسراخبنم
ٍةجيتنالبتهتناو،عارصلابشنامدنعناطلسلاءاقلنودنمهجاردأداع
برحبنجتاهنمعقوتيناكيتلاو،ةداجلاديمحلادبعناطلسلاةوطخ
.]31[ناقلبلا

تاودأللةمزاحلاهترادإيفديمحلادبعناطلسلاحمسيملامبر
طورشلالظيفاهرودسرامتنأ؛باونلاوناملربلاوروتسدلاكةيسايسلا
ةرتفزاتجننأكلذبانلنّمؤينأعاطتساهنأريغ.هرصعيفةبعصلا
اهتانسحبةلودلاتيقبو.رئاسخلالقأبهمكحنمًاماعنيثالثلاوةثالثلا
ىتحلب،ناقلبلابرحىتحاهيضارأةدحوىلعةظفاحملابٍسورعكاهتائيسو
ايكرتاهيلعموقتيتلاسسألانأكلذنممهألاو!ىلوألاةيملاعلابرحلا
همكحلالخفرصتهنأولو،]32[ديمحلادبعمكحيفتعضودقمويلا
نرقلائطاوشغلبتلتناكامةلودلاةنيفسنإف،نييداحتالاكٍةمكحالب
تاينينامثذنمقمعأودشأميسقترطاخمشيعتستناكامبرو،نيرشعلا
يسايسلانايكلااذهلنكيملاهدنعو-1880ماعوحن-رشععساتلانرقلا
.دوجوةيكرتلاةيروهمجلاىعدييذلا

يتايحلافطعنملااذهلثميفعقيديمحلادبعمكحنإفً،اماتخو
مهفيفتاريغتملابةئيلملاةلحرملاهذهةيمهأهيفلادجالاممو،ريبكلا
.بيرقلاانخيراتوانرضاح

هنإف،يناثلاديمحلادبعةيصخشلةرهاظلاداعبألاهذهلكعمو
بكومسانلالبقتسيثيح،اهرضحييتلاةعمجلاةيحتمسارمءانثتساب
هسفنىلعقلغيناك،ةعمجلاةالصلهمودقدنعهيلعنوّملسيوناطلسلا
نيبرقملاالإًادحأهريكفتوهتايصوصخىلععلطيالف،زدليرصقباوبأ
هتاقالعيفيئرملاريغروضحلاأدبمىلعظفاحيو،هطيحميفنوشيعينيذلا
لوحبيذاكألاوتاغلابملايفسفانتلاىرجكلذببسبو.]33[جراخلاعم



ًاحافسناكهنإ":ٍلئاقنمف،يبرغلاويمالسإلاملاعلاوايكرتيفهّتيصخش
هنإ":لئاقىلإ،"رحبلايفمهيقليو،نابشلانمهيلعضبقينملكلتقي
فالآهرصقيف":لوقيرخآىلإ،"بهذلانمًانانطأهتنيزخيفزنتكي
."يراوجلا

ريوصت.يناثلاديمحلادبعناطلسللةعمجلاةيحتمسارمءانثأيف
.ورانوزاسيلأ

كئلوأنعةمجانلاتاياعدلاراثآىوستاسفانملاهذهنكتملو
هملاعوةصاخلاهتايحىلإذوفنلانممهنكمتمدعببسبًاعرذاوقاضنيذلا
اهلمحتيتلاةيطخلاتاداهشلانممويلاانيديألوانتميفهنأريغ.يلخادلا
نينطاوم،يناثلاديمحلادبعناطلسلااوقتلانيذلادوهشلاتائمتافلم
مأيزيلكنإلايفحصلاىلإلومسكامةديسلاوءارفسلانمًاءدب،بناجأو
عيطتسنام؛KnutHamsunلبونةزئاجىلعزئاحلابتاكلاوزتوالبود
،ةيناسنإلاهتافصبقلعتتٍةضماغبناوجىلعءوضلاءاقلإاهلالخنم
هتافصو،ةيدايقلاهتيصخشو،هتاياوهو،ةيلقعلاوةيركفلاوةيفاقثلاهتيصخشو
ً.اعابتاهيلإحيملتلالواحنسو.ةلودلجرك



تملسأدقتناكةينابايلاايسورلابرحلانعاشابمانغبىلإاههجوةلئسأ
نأعاطتسافيكًابجع":لأسيناكف،ٍةريبكٍةريحىلإيكريمألاناطبقلااذه
،"؟عوضوملااذهيفنيصصختملاءاربخلاىلإجاتحتيتلاتامولعملاهذهكلتمي
.نآلاىتحباوجلاىلإلصيملو
يابروأفوؤر

ٍديدجنمةيروطاربمإلاحتفلةيجيتارتسا
تناكيتلااسنرفيفو،يناثلاديمحلادبعلةيتاذلاةريسلاترهظً،اريخأ

ٍةريسلوأاهرابتعاب،LeSultanRouge؛رمحألاناطلسلابمويتاذهوعدت
انشهدأدقناكيذلانويجروجاوسنرفيسنرفلاملاعلاملقف.ٍّيكرتلٍةيتاذ
ٍّدريفةرملاهذهىرجدق...،اروجقأفسويلةيتاذلاةريسلايفلبقنم
يأ-كروتنوجةاعدو،نمرألاةاعرو،ملاعلاوخرؤمهيعديامىلعٍفصنم
.يسنرفلاماعلايأرلاىلعهّدررادقمب-ةاتفلاايكرت

يفيناثلاديمحلادبعناطلسلانعهءارآنيبدقنويجروجناكو
مهفتو،ديمحلادبعمهفتنأ":اهيفلاق]34[ةحفص15نمهلٍةلاقم
:لضافبيجنهبتكاماوركذت."!مويلاايكرتمهفتكنأينعي؛همكحةرتف
يفنويجروجثدحتيو."ءيشلكمهفتكنأينعي،ديمحلادبعمهفتنأ"
.ٍديدجنمةينامثعلادالبلاحتفديمحلادبعةلواحمنعىرخأٍةماهٍةرقف
ةتفاللاماكحألارثكأنيباهناكملتحتنأقحتستييأريفةنّودملاهذهو
...!ديمحلادبعقحيفهابتنالل

يفحتفو،يسايسحتف...!ديدجنمةيروطاربمإللحتفهنإ،معن
،ةيديدحلاككسلاتاعورشمو،فارغلتلاةدمعأبصن:تالاصتالاوتالصاوملا
ةلودلاةروصيفديدجحتفو...ةيجراخلاةيسايسلاوةيسامولبدلايفحتفو
هذهيفهدنعفقنساموهو،ديدجيفاقثحتفًاضيأوهو...ةينامثعلا
يتلاويناثلاديمحلادبعلةيفخلاةيقيقحلاةيصخشلاتناكامبرو...تارقفلا
ديدجلاحتفلاموهفم؛موهفملااذهيفرقتست،نيريثكلانيعأنعبيغت
.ةينامثعلاةيروطاربمإلل

،هيأريفةينامثعلاةفاقثلاوينامثعلاعمتجملالوحةديدجلاثاحبألاو
،نومعزيامكمالظلاروصعنمًارصعنكيملديمحلادبعدهعنأنّيبت
امك،هريبعتبسحةحيرمةعتممةايحهدوستتناكً،امامتسكعلاىلعلب
ضيبألارحبللةيقرشلالحاوسلاىلعةرشتنملاةريبكلائناوملاندميف



يتلاةحوللاروحمنملكشتتهذههتعانقو.ىرخألاندملاضعبو،طسوتملا
رصعللينامثعلاثوروملاهليهأتلالخنمديمحلادبعاهطوطخطخ
.رصاعملاةلودلالجرةروصاهيضتقتيتلاتافصلاضعببهّيلحتو،ثيدحلا

يسنرفلاصنلانمةريخألاةلمجلايكرتلاصنلازواجتريثملانمو
يذلازدليرصقف.ديمحلادبعةنرصعلًامهمًاجذومنمدقتيهو،نويجروجل
رصقنمسبتقملايرامعملاطمنلاهتحنجأيفلمحيهرصعيفهؤانبدِّيُش
نمةسبتقملافراخزلاهتحنجأضعبيفرشتنتيذلاتقولايف،يباقبوط
قطنملانمًابيكرتلكشيزدليرصقنأديفتةلمجلاهذهف.ةيملاعلافحاتملا
.]35[ةيبوروألاةفرخزلانونفوثوروملايلحملا

؛ديمحلادبعانعبجحتيتلارئاتسلاتحازنااملكهنأىرناذكهو
امعًاريثكفلتختٍةيرادإوٍةيدايقٍةيصخشبحاصناكهنأرثكأحوضوبنيبت
هنوكرادقمبً"ادّدجم"ناكهنأٍءالجبىرننأٍذئنيحاننكميو.نآلااهيفهارن
تضرعتيتلاةيديلقتلاةينامثعلاةسسؤملاءايحإديعيناكامنيبف.ً"اّدلقم"
اهئانبةداعإىلعٍةأرجبلمعيناكهنإف،تاميظنتلانمًاءدبٍ،غيلبٍلكآتل
حوضوبرهظتسو.ٍتاءارجإنمهيضتقتامبموقيو،ٍةرصاعمٍةثيدحسسأىلع
يفحاجنلايأ(ديمحلادبعناطلسللجودزملاكرحتلااذهةيمهأًاضيأ
بسكلجأنمهيعسةيمهأو،)ٍبنجىلإًابنج؛ريونتلاو،يدرفلامكحلا
،ثيدحلارصعلاتابلطتموينامثعلازغللانيبغارفلاءلمليفاكلاتقولا
نأٍلمأىلعيننإو.كلذيفتارغثلادسوصقاونلانيمأتىلعهصرحو
يفةقئاللاهتناكميناثلاديمحلادبعلانينألبقلوطينلتقولا
يتحاسيفهتاميظنتقيبطتيفحجانلايرادإلاهرابتعابخيراتلاتاحفص
تاءاعدالالكنممغرلاىلع؛)يفاقثلالالتحالا(ةهجاومو،ةفاقثلاوميلعتلا
.اهلوحراثملاجيجضلاو

ديمحلادبعفطعنم
يفعلاطنو،اهريثيامبرلب،اهجضنيو،ًةدحتامزألايكذيمكاحهنإ

ةثالثلاةبرطضملاةلقثملاماوعألانمًارثأههجوديعاجتنمٍّطخلك
:هيلعناكدقف.نيثالثلاو
لباقمسورلايديأيفطقستنأداكتيتلاةيروطاربمإلادودحةيامح-
.ةليقثةريبكتاضيوعت
نيبماجسنالاوكسامتلانيمأتلىعست،ىدملاةديعبةيجيتارتساعضو-
.ةيروطاربمإلاينطاوم
.ةثيدحلارداوكلاوتاءافكلادادعإهبلطتييذلاتقولانيمأت-



.اهتيامحورصعلاكلذيفةمئاقلادودحلانيمأت-
ةريطخلاثداوحلاتائملظيف،ٍبنجىلإًابنجً،اعيمجاهبمايقلاو

تالواحمو،تارثؤملانممكحلايفىلوألاهمايأذنمهيلعتبقاعتيتلا
بخصلاو،لوبنتسإتبّرخيتلاةريبكلاةيضرألاةزهلاو،تالايتغالاو،بالقنالا
ًةبعصٍتافطعنملكشيكلذلكناكف...نانويلادضايليستبرحو،ينمرألا
.ديمحلادبعناطلسلامكحتاونسنمًاماعنيثالثوةثالثةليط

ميلعتلاوةفاقثلاوةيبرتلايفةضهنلاتالمحتناك،راطإلااذهيفو
ناكامكلاّعفلا]36[دّدجملاديمحلادبعناطلسلاةيجيتارتسانمًاءزج
نمتأشنمأ؟ريغصلااشابديعسنممعزيامكتقثبنالهف.سيولهفصي
عورشمنم:قدأةرابعبو...!؟ةضهنلابةصاخلاهتيانعوديمحلادبعةيرقبع
تاذةريغصلااشابديعسةحئالتناكامبر...!؟هلمحيناكيذلاةنرصعلا
ناتللاةفرعملاوةربخلانوكتنأًالدعسيلنكلو،ةضهنلاعورشميفةيمهأ
فوقوللوعدتةطقنهذهو.اهلنيتعباتواهبنيتّقلعمديمحلادبعامهكلتمي
لماحتلاولماكلازايحنالابّنجتعيطتسيالاذهسيولف.رابتعالاواهدنع
ثدحتيوهف.ًةلادعوًاقارشإهتايحعضاومرثكأيفىتحديمحلادبعىلع
تدجواماذإو،يعجرلاهرصعيفأوسألاوحنثادحألاريسنعًامود
مهيلإوزعينيرخآنعًادهاجثحبيهنإف،ضوهنلاومدقتلاتالواحمضعب
.]37[اهبابسأواهلماوع

هثاحبأدحأيف،عامتجالايفانئاملعنمدحاووهو،طابرقلامكىري
ديمحلادبعناطلسلانأ؛اكريمأيفةيبدألاديمحلادبعةايحنعةريخألا
ًاساسحوًاماهًاروداوبعلنمميملاعلاخيراتلايفلئالقلاماكحلانمدحاو
لخادلايفميزقتلاوةءاسإلامهنماولانمث،مهتاعمتجمرئاصمديدحتيف
.يبرعلاملاعلاءانثتسابجراخلاو

نعنيلوؤسممهسفنأنوربتعينيذلا-نويبوروألاهيلعقلطأامنيبف
،ةينمرألاةياعدلاراطإيفرمحألاناطلسلامسا-يمالسإلاملاعلاةنرصع
مهلامعأومهجهانمضّوقيو،مههجويففقي،ةيبرغلاةيندملاىلعرمآتملاو
ديمحلادبعنإف؛ةايحلاةرودىلإةيمالسإلاةدحولاديعيو،اهليبسيف
.ةاتفلاايكرت؛كروتنوجراصنأنماهسفنتاماهتاللضرعت

،1950ماعىتحأدهتملوةيروهمجلارصعيففصاوعلاهيلعّتبهو
ضعبدوجولاىلإللستتتأدبف،رشنلاوةعابطلاىلعةباقرلاتفعضنيح
.ديمحلادبعلرصتنتيتلالامعألا

لّمحيناكيذلاافصيمايبل1942ماعزيستألاهنباوجيتأيو



؛ساويسيفهافنميفافصليعامسإهدلاوةافوةيلوؤسمديمحلادبعًامئاد
.]38[ديمحلادبعلفاصتنالايفٍةمهمٍةلحرمك

يناثلافصنلايفزاتممحيمساهبتكيتلارصقلاتاركذملتحتامك
ىلوألاةزيمتملاةيباجيإلاتاروشنملانيباهناكمنيرشعلانرقلاتاينيعبرأنم
.]39[ديمحلادبعنعلخادلايفةرداصلاو

ديمحلادبعليرصعلاهجولا
ىلعًةرداقًةشهدمًةيصخش-طابرقلارظنيف-ديمحلادبعلمحي

ىلإوعدي؛ًةفيلخهارنيذلاتقولايفف.تاضقانتملافارطألددعتملاعمجلا
ريبكو،يفيرظركنابيبارملاناكو،ةيبوروألاليثمتلاقرفرصقلايفهحرسم
ًاضيأىرنو.نيبرقملاهئاقدصأنم...يربميويرجملايدوهيلاو،نيورفامءابطألا
ريغنمنيفظوملاضعبنييعتيفددرتيملةفيلخهنأ،هسفندهشملايف
ناكًالثميربميو:قدصلاوةقثلاطرشب،ةمهملاعقاوملاضعبيفنيملسملا
بعشلاعمهتاقالعلًاريدمو،ةيبوروألاةفاحصلاعمةفيلخلاتاقالعلًاريدم
ةفيلخلاناكو.ٍدحاوٍنآيفيويندوينيد،ٍّيدامٍمدقتلكعمناكو.]40[
يف؛مهذالمومهزرحةفالخلانأرابتعابملاعلايفنيملسملانععفادييذلا
ىقيسوملالّضفي.هتطلسيفنيدلالاجرميوقتيفحجنييذلاتقولا
،زاغلاك،ُةثيدحلاُةيندملاُلئاسولاروزتو،حرسملابحيو-ىرنسامك-ةيبوروألا
.هدهعيفةيروطاربمإلاَبارت...تاليبموتوألاو،ةيديدحلاككسلاو،ءابرهكلاو

روصلاتاموبلأو.هلنيدمايكرتيفيفارغوتوفلاريوصتلاةنهمراشتناو
تطقتلايتلاوً،اموبلأنيسمخوًادحاواهددعغلابلاةقالمعلاةيفارغوتوفلا
ةعماجةبتكميفًةعومجمتلازام،ٍةروص30000ةغلابلاو1893ماعهرمأب
.هنمرمأبارتلكنإواكريمأىلإاهنمخسنتلسرأدقو.نآلاىتحلوبنتسإ
دبعمامتهاىلعيلوتستيتلاتاعوضوملانيبنمءاصحإلاناكاملو
ءاصحإلوأزجنأيذلايكريمألاسكوك.سليوماصنييعتمتدقف،ديمحلا
تامالعتسالاهلممصو،هنمبلطبلوبنتسإيفًاريفساكريمأيفيناكس
ةثيدحلاانتبتكموراثآلافحتمونونفلاراداهلمحتيتلاعيقاوتلاو.ةمزاللا
.هيلإدوعت

مغرلاىلع-زدليرصقيفديمحلادبعلةيصخشلاتاراتخملاةعومجمو
ةميقلاتابتكملامهأنمةدحاو-1908ماعهلضرعتيذلابهنلانم
امرادقمببدألاوةفسلفلاوخيراتلايفةيبرغلابتكلانماهيف،ايكرتيف
ىلإفلأنيعستنيبامةردانلاةيسرافلاوةيبرعلاوةيكرتلابتكلانماهيف
،كيبيربص-بتكلاظفاح-ةبتكملانيمأعاطتسادقف.باتكفلأةئم



يفهفوقوبمهباقعأىلعبهنللنيمداقلاّدرينأ،بتكللًاقشاعناكو
دقو(."يدسجىلعالإلوخدلااوعيطتستنل":لوقيوهومههوجو
نأالإ،تابتكمةدعىلإاهعيزوتاولواحوةبتكملارايأ27ةعامجفدهتسا
نكلوً،اضيأتلشفًاماعنوسمخاهتخأنعاهلصفتيتلاةلواحملاهذه
ٍنحليفطابرقذاتسألافيضيو.ةرملاهذهيربصنبنيدلارونةمواقمب
ملعلاراعشءاروئبتختيتلاةيروهمجلاةيتامغودنإ":انهٍّيئازهتسا
.]41["هتيمالسإوديمحلادبعةظفاحمنعثحبللانعفدت،مدقتلاو

،ةمهمىرخأًةظحالمةيرصعلاديمحلادبعةروصىلإطابرقلافيضيو
يذلايملاعلاضرعملايفكارتشالابةموكحللهرماوأديمحلادبعردصأدقف
...!؟ٍطورشّيأبنكلو،هيلإةهجوملاةوعدللًةيبلت1893ماعوغاكيشيفميقأ

ىلإٍدجسملجذومنضرعملايفىنبينأىلعةوعدلاديمحلادبعلبق
ليثامتلاعضوًاضفار،ةينامثعلاتاجتنملااهيفعابت]42[ةّاطغمٍقوسبناج
نأىلع،ةسبلألاتالحميفءايزألااهيلعضرعتيتلاتامّسجملاةقيرطىلع
ىرنف.ةيولوملاةقلحلايفشيواردلاو،دجسملايفنيلصملاجذومنلااذهرهظي
ةفيزملاوةرقتحملاقارشتسالاةرظنلةيعاولاةمواقملاطورشلاهذهيف
اهيلعانارييتلاةروصلانمهفرقاهيفرهظيو،نيينامثعلاوةينامثعلل
نويزفلتلايفءانغلاةقباسميفنرأباترسةكراشميفامك،نوقرشتسملا
،اهيناعمنمةيولوملادهاشملاغرفيذإ؛يبوروألاهثبيفTRTيكرتلا
.اهساسأىلعطقنلادصحيو،ةصقاروٍصقارتاكرحىلإاهتروصمذرشيو

ٍتانئاكاوسيلنيينامثعلانإف؛ةينامثعلاةيوهلازربيدجسملاناكاذإف
ٍطاشنوٍةّمهبنوجتنيونولمعينولعافمهلبةايحلاجراخشيعتضرعلل
دبعناطلسلالبقنم1893ماعيولوملاضرعلللوؤسملاضفرلاو.نيبئاد
ةالابممدعمامأخومشيف2004ماعنافقي،يديلقتلاهمالسإو،ديمحلا
يفةعتملاةراثإليولوملاقيرفلااولسرأامدنعددجلانييطارقميدلانيظفاحملا
.]43[ابوروأ

امنيبف:ٍّيرهاظٍضقانتيفديمحلادبعةروصاهيفودبتىرخأةطقن
ًاهجويدبي،تاحالصإلاوتاميظنتلاقيبطتىلعًاممصمديمحلادبعودبي
لكشبتردحناتاميظنتلاةكرحف.ديدجنماهئانبةداعإىلعلمعلابرخآ

ةبخنتزرفأامدنع1826ماعذنمةمألانعلاصفنالاوحنتلاموٍ،عيرس
ةطقنلاهذهنمو.اهتيعورشمدقفتمهتاحالصإتأدبو،ركسعلانييطارقوريبلا
.ديمحلادبعقيرطقيعييذلادسلاأشنيتاذلاب

يفتاميظنتلابمراصلاهمازتلاديمحلادبعهيفىدبأيذلاتقولايفف



ةرمزةنميهرسكينأعاطتسا،اهريغوشيجلاوءاضقلاوميلعتلاتاحاس
كلاهتملاراوحلاميمرتىلإهجتيو1881ماعةياهنيفركسعلانييطارقوريبلا
روصلاوزومرلانمةيعورشملاتابنتساديعينأعاطتساثيح،ةمألاعم
.ةينامثعلاةيجولويديإلاىلعموقتًةديدجًةيجولويديإقبطينأو،ةينيدلا
اشابنيدلاريخلاثمأنمركفلاةداقنماهورظنمةكرحلاهذهلناكاذإو
مرقلابرحنأريغ.هرصعوديمحلادبعةيصخشبتلكشتاهنإف،يسنوتلا
،هذهديمحلادبعةريسرهقلةيفاكتناكاهتلتيتلاةميلألاتاونسلاو
.ةينامثعلاةلودلاميطحتو

زيلكنإلاديلبقيمليذلاّيبصلا
...هرمعنمةرشعةيداحلايفناكو،مرقلابرحتاونسيفكلذناك

ىلعديزيامهريثييذلابخصلاٍديعبنمبقاريئشان)ةدازهاش(ريمأ
يتلاةماعلاقالخألليفانملاكولسلاو،رادكسأيفيزيلكنإٍّيدنجفالآةرشع
زيلكنإلاطابضلاو،ولغوأيبيفهردكرويوبيفنوميخملانويسنرفلااهيدبي
ثادحأو...ناطلسلاةمصاعيفةرشتنملايهالملايفنومجتسملانويسنرفلاو
.اهنعفرطلاِّضغىلإديجملادبعناطلسلارطضاةريثكةعينش

روزي،مويتاذغنينراكدروفتارتسدروللايزيلكنإلاريفسلاناكامنيبف
هرابتعابهبفيرعتلاناطلسلادارأو،ديمحلادبعدلاوديجملادبعناطلسلا
بجتسيملديمحلادبعنأريغ،ريفسلاديليبقتهنمبلط،مرتحملاريمألا
يفىمظعلاةلودلاريفسبئذلايسامولبدلااذهديّلبقيملو،هدلاوحاحلإل
،زيلكنإلابهتقثمدعفشكتاهرابتعابًادجةمهمةثداحلاهذهو.تقولاكلذ
.مكحلاىلوتيامدنعهتسايسلىلوألاةراشإلالكشتو

]44[زيزعلادبعناطلسلاةبحصب1864ماعرصمىلإهترايزيتأتمث
انييفو،لسكوربو،ندنلو،سيرابضرعمرازف،1867ماعابوروأىلإمث
نمًالكمضتيتلاتسبادوبو،نامزلانمنينرقلبقهدادجأاهرصاحيتلا
ناكهنأحضاولانمو...مويتاذةينامثعلاتادلبلانماتناكوةتشبونيدوب
ريكفتلاةصرفهلتققحتو.قيرطلالاوطةفلتخملالودلانيبهتانراقميرجي
لباقمابوروأيفيميظنتلاوينقتلاقوفتلابابسأنعثحبلايفلضفألا
.]45[ةينامثعلاةلودلادوسييذلافلختلا

يرنهو،يسنوتلانيدلاريخنمهيلإةمدقملاةيحالصإلاحئاوللايتأتو
مهريغو،ريغصلااشابديعسو،يفاوسيلعيارسةطلغةسردمريدمو،درايال
ىلعجرختلمث،هلقعيفديدجنملكشتتوفثاكتتل؛هرصعيفقثمنم
،ةيجراخلاةسايسلايف"تقولابسكةيجيتارتسا"و"نزاوتلاةسايس"لكش



ثادحألاةلسلسطوطخلٍمسروةيتحتلاىنبلايفٍتارامثتسالكشىلعو
ِّدحىلعًامئادريستيتلاةينغلاةيسايسلاوةيصخشلاةيفلخلانإ.ةبقاعتملا
ً.ابيجعًايفاقثًاحاتفناوًةشهدمًاطويخكلميوهوديمحلادبعرهظت،فيسلا

يفاقثلاويركفلاحاتفنالالوحرودتثادحأةثالثدنعفقوتأس
دبعةيمهأىلعديكأتلانمنكمتأنأًالمآ،ديمحلادبعدنعيلقعلاو
هتامصبكرتوهسفنبهسفننّوكٍفقثمٍناطلسكيفاقثلاانخيراتيفديمحلا
.]46[انمايأيفناتخلاةنسبلافتحالاكةيمويلاانتايحتاعرفتيف

روتسابليلاملامعدلالسرييذلاةفيلخلا
.1885ماعىلوألاةرمللقيبطتلاعضومبلكلاحاقلروتسابعضو

لوأبهملعروفبلكلارادىفشمحاتتفالديمحلادبعناطلسلاكرحتف
ةيلكيفهسيردتلخدامنيب.نيماعلالخكلذمتو،لوبنتسإيفةباصإ
يذلاو)1896-1839(كيبيزمرنيسحروتكدلايالاريمألادوهجببطلا
دعبيأ-1886ماعيفو.ٍّيرهجمٍءايحأملاعلوأوهو،ءايلوأبقلبفرعي
نيسحيرطيبلابيبطلاواشابسوريوزلاسرإمت-حاقللافاشتكانمماع
امهتدوعدعبو،ٍلماكماعةدملسيرابدهعميفلمعللسيرابىلإيقولخ
يفلمعلاتارمثتأدبامناعرسو.بلكلارادىفشميفلمعلاىلإاّمضنا
كيبيزمرنيسحلبلكلاحاقليفلوألاباتكلارهظذإ؛روهظلابسيراب
،اندلبيفحاقللانعىلوألاةيملعلاجئاتنلاوتامولعملامدقيل،)1888-1889(
.سيرابيفهثاحبأوهتادهاشمنعتارضاحملايقليو

يفناكروتسابعملوألاهءاقلنإ":لوقيفكيبيزمرنيسحثدحتي
ةرشعميدقتو،روهشمملعلجركيديجملاناشينلاوةيلاديملاهديلقتءانثأ
روتسابلبقتساو.روتسابدهعملديمحلادبعناطلسلانمًةيدهكنرففالآ
لوقيامك،اذههباتكردصدقو.ً"انسحًالابقتسانيينامثعلافويضلاهرودب
كلذبلتحيل،روتسابرهص؛تودار-يريلاڤهينورباتكلبق،رونأليهس
هباتكمدقيامك،ةايحلاديقىلعوهوروتسابنعلوألاثحبلاماقم
ةفلاخملاءارآلاوروتسابءارآوهرصعليملعلاطسولانعةميقلاتامولعملا
.]47[حاقللاقيبطتاهبيرجييتلاةفلتخملاتايفيكلاو،اهل

،ايروسكيلوثاكنم-يناخدموعنديعساهمدقييتلاتامولعملايفو
دبعنيبةلدابتملالئاسرلانعثيدحلادجن-رصقلابطيحملاطسولانمو
ردصملايفو.روتسابديسلايزيزع؛ديمحلادبعةرابعو،روتسابوديمحلا
تاموريسلادحأىلعديمحلادبعمسانويكريمألاءابطألاقلطي؛هسفن
؛Untamedمليفلاطبأدحأنإىتح.يلاعلاهبانجلضفبمهنمًافارتعا



ماعلوبنتسإيفضرعيذلاوزرشتكبتينومرابةكرشجاتنإنمعماجلا
.]48["ديمحلادبعناطلسلاموريس":هناسلىلعدرو1941

دهعماهارتشايتلابتكلاوقاروألانيبترهظيتلاقئاثولايتأتمث
ناطلسلامهدفوأنيذلاةثالثلادحأ-اشابسوريوزةثرونمبطلاخيرات
ةراسلاةيفاقثلاتآجافملانيبىرخأًةأجافم-روتسابدهعمىلإديمحلادبع
ناتلاسر،صوصخلاهجوىلعاهيفو،]49[رونأليهسذاتسألاموحرملل
دهعمةرايزتاقاطبىلإةفاضإ،اشابسوريوزىلإروتسابطخبناتمهم
عبتتلاىلعةحضاولاامهتلالدامهلناتيملعلاناتلاسرلاناتاهو.روتساب
يفةيكرتلاةبابطلالبقنمبطلالاجميفةيملاعلاتادجتسمللثيثحلا
.ديمحلادبعدهع

مامتهانإ:لوقننأنمثحبلااذهماتخلبقانهانلدبالو
ءابطألاناكدقف،روتسابدنعفقوتيملّيبطلاديمحلادبعناطلسلا
يتلادوفولالوأنيلربىلإديمحلادبعناطلسلامهلسرأنيذلانوينامثعلا
هجالعفشتكمولّسلاتاّيصعفشتكمخوكتربورروتكدلاباوبأتقرط
ةذتاسأنم؛كيبيقولخنيسحدفولااذهنمضنمناكو.نيلوكابروت
هباتكيفركذي.هبابشناعيريفًاركبميفوت،ةيركسعلاةيبطلاةسردملا
نيبةقالعلانعخوكءارآو،خوكعمهتاثداحم1889ماعنيلربتاركذم
يتلاةفلتخملاةيبطلازكارملاو،مهبىقتلانيذلاءابطألاعمو،لّسلاومازجلا
.نيلربيفاهراز

نيدفاولالبقتساف،هروزييذلايكرتلادفولابًاريبكًامامتهاخوكىدبأ
ىوساهيفنكيمليتلاوةعساولاةفرغلابابدنعةراحلاةحفاصملابهيلإ
.نيدفاولادحألهمدقواهدحأهسفنبلمحدعاقمةعبرأوٍتالواطعبرأ
؛ينامثعلاىلوألاةبترلاماسوهحنمببسبديمحلادبعناطلسلاهركشدعبو
هرابخإو،لوبنتسإيفمازجلاىضرمىلعجالعلاقيبطتدفولانمبلط
ىضرمىلعجالعلاقيبطتجئاتنبهربخيسهنأبيقولخنيسحهدعوو.جئاتنلاب
.]50[يرهزلاوةيدلجلاضارمألافصوتسميفمازجلا

ناكديمحلادبعرصعنأسيولدرانربةداهشنمًاحضاوناكدقل
.اهرشنوبتكلاةعانصيفرزغألاناكامك،ةفاحصلاملاعيفًاجاتنإرزغألا
ناك)1890-1876(ًاماع14لالختردصباتكفالآةعبرأنيبنمف
رثكأو،نونفلاومولعلالوحٍباتكفلأو،نيدلالوحباتكاتئمطقفكانه
ميسارملاونيناوقلالوحامإ:بتكلارئاسو،بادآلالوحليلقبكلذنم
لتحتةيبدألابتكلاف.ةءارقلاوتاغللاميلعتوسيماوقلالوحوأ،ةرادإلاو



هجوتلااذهو.]51[ةممعملاةيملعلابتكلااهيلت،هدهعيفىلوألاةبترملا
ليقارعللضرعتنإو،مولعلاوبادآلايتحاسيفيكرتلافقثملاوحن
ىتحهدنعيركفلاءانبلاروطتىلعةلادلاتارشبملاةباثمبناك،ةيسايسلا
.ةيروهمجللىلوألاتاونسلاىتحلب،ةيناثلاةيطورشملادهع

لب،طقفلامكقمانىلعهرصعءابدأبديمحلادبعةقالعرصتقتمل
هعملمعلااولبقو،هرصعيفةمقلااوغلبنيذلاءابدألاًاضيأهبناجىلإناك
نيعدقو.يجانملعملاويدنفأتحدمدمحأويجنازيمدارملاثمأنم
ًابتاكنيماعبهتافولبق1892ماعيجانملعملاديمحلادبعناطلسلا
.ميدقلانيطالسلاخيراتةباتكبهفلكو-Vak'anüvis-ةيخيراتلاعئاقولل
ةغللاةيلكيفةدوجوماهعمجيتلاةلمتكملاريغتاظحالملاتلازامو
.]52[لوبنتسإةعماجةبتكمو،ةرقنأيفايفارغجلاوخيراتلاو

وغوهكارتألاودعببجعملايكرتلاناطلسلا
هراعشأيفكارتألاونيينامثعللهئادعبفرعيذلا-وغوهروتكيفرهتشا
ةمجرتلاةعابطدعب-نويقرشلا؛LesOrientalesيفصخألاىلعوهتاباتكو
يفهنإىتح.1862ماعنيرودغملاةياكحناونعبءاسؤبلاةصقلةيكرتلا
تاباتكلاوتايقربلاورابخألاتائمبةيكرتلاةفاحصلاتردصت1885هتافوماع
ةافويفناتيثرمةيكرتلاتايبدألايفىلوألاةرمللترهظو.هلوحتراديتلا
ةسامحلانميقلبتاككيبدألاانخيراتيفوغوهركذيسو،يبنجأبتاك
.هدعبالوهلبقدحأهقليملاممامتهالاو
تلصويتلاةيزعتلاتايقربمهأسأرىلعديمحلادبعناطلسلاةيقربيتأت
يفوغوهرعاشلاةلئاعىلإةيصخشلاهتيقربترهظدقف.ةفاحصلاىلإ
.)1885ناريزح3(مايأةرشعبهتافودعبقيرطلاةديرج
يفرصحنيناكوغوهبديمحلادبعناطلسلامامتهانأنظينمئطخي
روتكيفناونعتحتونامركبنيزايفارغويلبيبيفف.ةيمسرلاةيزعتلاةيقرب
نمنيتمجرتمنيتياورنعةبتاكلاثدحتت،ةيكرتلاتايبدألايفوغوه
:امهو،اهركذقبسيتلاةروهشملاهتبتكميفوغوهتاياور
-رصقلايفناطلسلايمجرتمنم-كيباضراهمجرتBug-Jargalةياور-
110يفةعقاولاو)7490(مقرتحتةعماجلاةبتكم.1890/1891ماع
.تاحفص
.خيراتريغنم؛نالوكمدآمسالمحتكحاضلالجرلاىرخألاةياورلاو-
تلازاماهمجرتممسااهيلعرهظياليتلاةطوطخملاةياورلاهذهو
ةحفص640يفةعقاولاو)7456(مقرتحتةعماجلاةبتكميفةدوجوم



.نآلاىتحاهتمجرتعبطتملةياورلاهذهو.]53[
ةيكرتلاةغللاعوضوميفديمحلادبعناطلسلاةيساسح

ةصاخلانيطالسلارظنتاهجولقنتيتلاميسارملاورماوألالتحت
مهراكفأومهتافرصتنيبتقئاثواهرابتعابةيمهألاةغلابًةبترممهتاموكحل
ناطلسلاةيساسحءالجبنيبتقئاثوثالثميسارملاهذهنيبنم.ةيصخشلا
:ةيكرتلاةغللاميلعتعوضوميفديمحلادبع

لودلاضرفنعثيدح،1894ماعزومت25يفةخرؤملاةقيثولايفف
يفاهطاشننعو،اهلتحتيتلانادلبلايفواهدالبيفاهتاغلميلعتةيبوروألا
لولحلانعثحبيوهو،ديمحلادبعو.ةينامثعلادالبلايفاهرشنليبس
يفددشي،نيملسملاريغنمهاياعرنيبةيبوروألاتايلاعفلاهذهلةعناملا
ةغللاميلعتقيبطتيفةيدجلاسرامتنأفراعملاةراظنىلع،هذههتقيثو
ىلعاوفقيل؛تاناحتمالاءانثأيفنيبقارملسرتف،ةينارصنلاسرادملايفةيكرتلا
قالغإبرمأًاضيأاهيفو،مهريراقتاوعفريو،ةيكرتلاةغللايفبالطلاىوتسم
.]54[اهميلعتسرامتاليتلاسرادملا

اهلمحتيتلاءامسألاىلإهيبنت1895طابش15يفةرداصلاهتدارإيفو
:ةدارإلاهذهنومضملطسبمصنلجذومنيلياميفو.قدانفلا
.ولغوأيبيفماعلااذهيفرخآوايبارتيفقدنفيضاملاماعلايفحُِتتفا
؛يارسلاينعتسالابنألو.سالاباريبيناثلاوسالابرمسمسالوألالمحي
ًاببسنوكيسءامسألاهذهلاثمأبنكامألاهذهلاثمأفيصوتنألو،رصقلا
امءارجإنابجويهتدارإوناطلسلاانديسرمأنإف،لبقتسملايفريذاحمل
.نيمسالانيذهرييغتهمزلي

رمأ1896ماعناريزح30يفةرداصلا]55[ةصاخلاةدارإلايفو
ىلعOsmanlıRihtimŞirketiةيسنرفلاببوتكملاةكرشلامسالادبتساب
لوبنتسإءانيميفعئاضبلاغيرفتلاهلصصخملافيصرلاىلععوفرملاملعلا
.]56[ةيكرتلاباهتباتكةداعإو

ميمعتيفةيكرتلاةغللابديمحلادبعناطلسلامامتهادجنكلذكو
فراعملارظانًابطاخم1894رايأ19يفرتسانمةيدادعإىلإهلبقنمهجوم
ةيقنلاوةيفاصلاةيكرتلاميلعتبديجلامامتهالا"هنمًابلاط،اشابيدهز
ًارمآ،ةحضاولاةيكرتلالامعتسادئاوفلوطملكشبًاحراش،"كارتألابالطلل
ةيسنرفلاتاملكلانمًالدبةلمعتسملاةيكرتلاتاملكلامادختسابهايإ
.]57[سانلاةماعدنعةلمعتسملاريغةيبرعلاو

اهبقطنتيتلاةيمسرلاتالسارملايفصوصنلاليمةفدصنكيملو



ًارثأناكلب،ةطاسبلاوحنديمحلادبعناطلسلادهعيفةاّرغملاقاروألا
ماعنيدلارفظمهاشلاىلإهتلاسرو.يعاولاكيرتتلاىلعهصرحراثآنم

ناجيبرذأسرادميفةيكرتلاةغللاعنمرارقءاغلإاهيفهوجرييتلاو1900
دودحيفسرادملابًةرصحنمَقبتملهتسامحنأىلعلئالدلاربكأنم
امهرابتعابيمالسإلاويكرتلانيملاعلاىلإدتمتتناكلب،ةينامثعلاةلودلا
.]58[يفاقثلاهذوفنلةحاس

ديدشلاصرحلاو،تاغللاومولعلاوبادآلانإ:لوقننأنكميً،اريخأو
ىلإخوكوروتسابنمدتمتيتلاةعساولاتاقالعلاو،ةيكرتلاةغللاعوضوميف
؛اهطيسبتوةيكرتلاةغللاىلعظافحلايفةصاخلاةيساسحلاو،وغوهروتكيف
ةضهنلايفديدجلاهعورشمو،ديمحلادبع)تاميظنت(ميظنتيفتناك
.حالصإلاو

:نويجروجاوسنرفيسنرفلاثحابللمسقلااذهماتخكرتنلو
ثحبلاو..ً.اديدجًاثدحلكشتخيراتلامامأديمحلادبعةئربتنإ..."

مجحنايعللرهظي،زدليرصقىلإدوعييذلافيشرألايفقيمعلاوقيقدلا
ءاضقلاوميلعتلاوتاسسؤملالمعكيلستلديمحلادبعاهلذبيتلادوهجلا
ةكرحنأًاضيأدجنزدليرصقفيشرأيفثاحبألاهذهلضفبو،اهحالصإو
ىلعلب،1876ماعللشلاةلاحتغلبدقنكتمل)تاميظنتلا(حالصإلا
كلذلو،رخآىلإنيحنمةيلاعفوةعرسبستكتملنإً،امامتسكعلا
تاميظنتلاةكرحلرارمتساهنأىلعهتاميظنتبديمحلادبعّميقينأيغبني
ةلودللةيبلسلاةروصلااهبوحميامتادجتسملانمثدحأدقو،اهلددجمو
اندرأاماذإو...ةيفيرلاةلودلاةسايسىلعةنورملااهبيفضيوأ،ةينامثعلا
يتلاوهماظنوهراثآوهتيصخشبةقلعتملاةيخيراتلاقئاقحلالالخنمهمييقت
يرقبعلجرةروصهيفىرننأعيطتسناننإف،نآلاىتحرونلاىلإتجرخ
ليكشتةداعإىلعلمعيلجرو،ةنرصعلااهبلطتتامصئاصخلانملمحي
."هنامزوهرصعلًاحلاصنوكيلينامثعلاثوروملا



.]59[...ةمألالاتتقاوهليدبلاناكنإلتقلاراتخأ
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

نمًادحاو1897ماعايليستبرحيفنانويلاىلعرصنلاناك
ينامثعلاشيجلانلعأدقف،ينامثعلاخيراتلايفةريخألاةريبكلاتاراصتنالا
يضارألالالتحانانويلاتلواحامدنعكلربرفسعبربرحلاةلاحعبر
،]60[تيرغيفًارخؤماهطيطختمتيتلادودحلالوطىلعةيذاحملا
ةريحلاتمزلأو،ةيلودلاطاسوألااهعقوتتملنيينامثعللًةئيرجًةكرحتناكف
يفنكيملامثدحو،تقولاكلذيفىمظعلالودلاءارفستمص
يضارألاىلعاشابمهدأيزاغلاةدايقبةينامثعلاتاوقلاتلوتساو،نابسحلا
.انيثأدودحىتح

وهامك،تضرفو،ةئجافملااهتريحىمظعلالودلاتطختامناعرس
هتلتيتلاتاثداحملايفتلصوتو،نيفرطلاىلعرانلاقالطإفقو،عقوتملا
لباقمةينانويلايضارألانمينامثعلاشيجلاباحسناهيفمتيٍقافتاىلإ
،نازوليفةأرجلانمردقلااذهكلمنملاننألو.نانويلااهمدقتٍتاضيوعت
.ةدكؤملاتاضيوعتلاهذهبنانويلاةبلاطمطاقسإةجردىلإتالزانتلاانمدق

يناثلاديمحلادبعناطلسلااهبماقيتلالامعألاىلعةرظنِقلنلو
:1897ماعنانويلابرحنالعإنم

يفبرحلاهذهيف-تادازهاشلا،نيطالسلاءانبأنم-ءارمألاناك
ةجيتنبرحلايفلوخدلاديمحلادبعناطلسلالوبقناكو،ةيمامألاطوطخلا
لوألافصلانمةداقلاةيقبو،اشاباضر-ةيبرحلارظان-ركسعرسلارارصإل
:هرظنيفبرحلانأل؛شيجلاةدايقب
ةلاحيفاهلكةمألانوكتنأيغبنيلب،دودحلايفةرصحنمتسيل"
."]61[ةردقمةميزهلاو،ًةفدصنوكيرصنلانإف،كلذكنكتملنإف،برحلا

هرابتعابشيجلاةدايقىلعديمحلادبعناكو،برحلارارقذختادقل
نمهابتنالادشيرخآًاعطقملقنأنأانهديرأو.ناطلسلاوةفيلخلا
:دنسپةمطافمناهلاتاركذم
،مهلةسبلألانلّصفيو،ركسعللتادامضلانزهجيرصقلاتاديستناك"
.مونالوفقوتكانهنكيمل.مونلاةيطغأنزهجيامك،اهتكايحبنمقيو
؛رصقلايفرورسلاوةعتملاىوسنفرعيالنهنأنظنيتاوللاميرحلاءاسنلاف



ٍسابلنمركسعلامزاولنيمأتلٍةمئادٍةشرويفراهنليللمعلانلصاويّنك
نمًاطسقنذخأيوٍةيوازىلإنبحسنيةوسنلاءالؤهف...اهريغومونةيطغأو
بقارتتفلزةفلقلاةيناثلارادنزخلا.ىرخأةرملمعلانرشابيمث،ةحارلا
اهتطايخواهليصفتلتانحاشلالمحيفةشمقألاعيزوتبموقتو،تاطايخلا
لاوحأدقفتي:مويلكىفشملاةرايزبناطلسلاموقي.ةبولطملاجذامنلاقفو
ناك.اهنيمأتلهرماوأردصيو،مهتاجاحىلععلطيً،ادرفًادرفىحرجلا
ةوقلاهذهمامأوكلذلو؛برحلاةلاحيف،هناطلسىلإهييورقنم،عيمجلا
.ًةشهدوًابجعهاوفألااهيلعضعتايندلاعباصأتّدرو،نوينانويلامزهنا
،ءيشلكبوً،ادرفًادرفعيمجلابمتهيهراهنبهليلطلتخييذلاناطلسلاو
دقفتيو،ىضرملاةرارحةجردةبقارمىلإلصتيتلاةقيقدلاليصافتلابمتهي
تصِّصُخو،رصقلاىلإاهليعمتدقفيتلاتالئاعلامضيو،ءادهشلاتالئاع
،ٍصالخإبمهحاورأومهنادبأنومدقيعيمجلاناك.نيدهاجملاةازغللبتاورلا
رمعلالوطبنوفتهيدونجلاناكامنيبو.بطقلااذهلقشاعلاةمدخ
بضغبهتيساسحيدبيناطلسلاناك،مهتاجاحنعمهلأسيامدنعناطلسلل
فرعأنأيلفيك،يتّحصريغتايجاحءالؤهلنوكينأيغبني":ًالئاق
،يدنجلجأنميكبيونزحيناطلسلااذه":لوقأًاماتخ."!؟تايجاحلاهذه
هتليلنمرمأيفً،اضيأهتعاسرسكللب،طقفبرحلايفهقاسرتبلسيل
ةنيكسلافرعتملهسفننأريغ.ىفشملايفيدنجلكلةعاسءادهإب
ًازاكععنصينأًارارقذختاٍريكفتوٍدهجدعبو،اهمدقيتلاايادهلابءودهلاو
ةكلملاهيدلتناكدقل.هقاسترتبيذلالطبلااذهلهمدقيو،هيديب
كلذىتحًازاكععنصدقنكيملهنأريغ،ةراجنلاةنهميفةيلباقلاو
اهلوادتتةياكحليمجلافرصتلااذهيقبو.ريخألاولوألازاكعلاناكف،مويلا
.]62["لوبنتسإتاتويب

عملماكتلاىلعًامزاعًاناطلسناكودبيامكديمحلادبعناطلسلاف
تفرعهتمأو.اهتدعاسملهلوحنملكرافنتساىلعًارداق،اهبًاقثاو،هتمأ
نعًامئادربعيناكهنأريغ.اهفرعتامهتمأيفوهىأرو،هيفكلذ
بعصيعضويفناكدقل.هومهفتيملنيذلانيفقثملاىلعهنزحوهترسح
ىلعقلغأدقف،كلذيفأطخلاضعبوهلمحتيامبرو،هومهفينأمهيلع
.ىُرينأنودنمهروضحاهيفنوكييتلاةغيصلانعًاثحاب،رصقلاهسفن
نييارشيفبابضلاكهروضحلسرأف،هرظنيفةيمهأهصخشلنكتملف
.ةميلسلاهتروصكاردإلًاقيعم،انيبأمأانئش،بابضلااذهناكو،عمتجملا
ٍفطعنميفًافقاوهتبيهيفلازامديمحلادبعناطلسلانإ،راصتخابو



.هكاردإوهمهفرظتني؛يفاقثلاويسايسلاانخيراتيفٍقرطقرتفمو،ٍريبك
هلعجتيتلاتارثؤملايهامو؟هرصعماكحةيقبنعهزيمييذلاامف

ٍةلبنقةيصاخكلميهنإمأ؟ثيدحلاانخيراتيفاذهانمويىلإًايحوًادرفتم
اهمضهنمنكمتنمليتلافراعملاوراكفألانمهلمحيامبٍةتوقوم
؟اهلاثتماو

هنكستيذلاناكملا،فسأللوانلابيفرطخيميرحلاتيبركذيامدنع
،تاروسأملاةدارإلاتادقافو،تالعافلاريغوتايبلسلاءاسنلانمةقبط
هنإ،يقارشتسالاروصتلاريثأتلظيف،ٍّيملعٍليصحتّيأنمتامورحملاو
ةوسنلاءالؤهنمٍةدحاولكنأةقيقحلانأريغ.ايندلانععوطقمملاع
ًاضيأاهلامبرو،ةلودلاوناطلسللةصاخلااهترظنو،ملاعللصاخلااهمهفاهل
تاركذمانيديأنيبتدجونأهللادمحنو،مكحلاوةطلسلاىلإاهتاعلطت
؛دنسپةمطافةديسلاهتجوزتاركذمو،يلغوأنامثعةشئاعو،ةيداشهيتنبا
.ميرحلاتيبليلخادلاهجولانعءيشلاضعبانلحصفت

ةمطافةديسلاتاركذمهنعحصفتةيمهألاةياغيفرخآبناجو
اننإف،كلذلو؛ةمألاوةلودللهميرحوناطلسلاةيؤرانّملعتاهنأ،دنسپ
هلمعو،ديمحلادبعناطلسلايعسقئاثولافالآيفىرننأعيطتسن
هتّمأىلإ-مكدنعانأ-لئاسرلاسرإل؛سانلابطيحتيتلاتاململايفبوؤدلا
،صاخلاهبيجنمقفنيو،ٍعّوطتمٍدئاقكةمألاهذهمامأجرخي،هبعشو
يذلاريبكلالازلزلانعجتانلارامدلايفلصحامك؛اهحورجديمضتًالواحم

.1894ماعلوبنتسإبرض
يناثلاديمحلادبعةسائربٍتادعاسمةنجلتلكشتلازلزلادعبف

؛ٍةريل500غلبمباهعبتأو،ٍةريل1000غلبمبهعربتبناطلسلااهحتتفا،ةيرخفلا
5000غلبمبدعباميفعربتيل،نيقباسلانيطالسلاوءارمألاحاورألجأنم
اهنمٍةريليفلأفرصهطارتشا؛ريخألاعربتلااذهيفمامتهاللريثملاو،ٍةريل
."ميلعتلالقحيفبالطلل"

هترايزلالخرازيستدجندمحأقبسألاةيروهمجلاسيئراوليخت
يتلاهترايسرداغينأعطتسيمل؛اهبرضيذلالازلزلابقعنويفأةنيدم
ٍريرسىلإٍريرسنميرجييذلاديمحلادبعناطلسلااوليختمث،اهلقتسي
...مكلرارقلاكرتأ...!؟هتمأبقصلأامهيأىرت...ىفشملايفنيباصملادقفتي



ناطلسيتأينلو،ِتأيملهنأ،نوفرعتالونوملعتالمكنإ!يديسايٍهآ
.]63[...نكلوكلذنومهفتس...يدلاوكلقاعوميحر
1909يدنفأميحرلادبعةدازهاش

ىنغأوعسوأفيطبحاصهتيصخشبديمحلادبعناطلسلاناكدقل
نيصلاوناتسناغفأىلإمالسإلاغيلبتلدوفولالسريهارنامدنعف.هعقوتنامم
!؟نابايلايفلرغطرأةعجافىسنننأ،ماقملااذهيف،نكميلهو-نابايلاو
عمةيسامولبدلاهتبعلٍةراهمبسراميىرخأيفهدجن،ٍةهجنم-]64[
ٍةحاسلًالقتسمًاعوضومهتيصخشنميسايسلاهجولالّكشينيحيف،سورلا
.يتأيسامكةلماكتملاةربخلانمٍةعساو

دبعف،يرعاشملًاريثمًابناجهتيصخشنميناسنإلاهجولالكشيو
وهف؛رصقلاجراخهيلعودبيامسكعانلرهظي،يناسنإلاهرابتعاب،ديمحلا
يرجتةمكحلافملكتاذإ،ملاسمميلح،عاّبطلانّيللهس،ٍةفيطلٍةيصخشوذ
.هلًاودعناكولوهسيلجيفهثيدحبّرثؤيو،هناسلىلع

معزييذلايربميوسونيمرأغولوغرتلصألايدوهيسوساجلاثدحتي
:لوقيف،برقنعهيلإفرعتو،ديمحلادبعةقادصبستكينأعاطتساهنإ
ًةمحروًابيذهتقرشلايفمهتفرعنيذلاءارمألارثكأنمدحاوناطلسلانإ"
هتوصو،هكولسةطاسبو،هيفغلابملاهعضاوتبو.سانلالزانملًاريدقتوًافطلو
عابطناهلباقيًاريفسيطعيًاناطلسناك؛ةنونحلاوةفيلألاهتارظنو،نونحلا
نيثالثلٍمكاحو،ٍّيوقٍناطلسعابطنانمرثكأةيناثلاةجردلانمنٍيكسمٍريمأ
.]65["رشبلانمًانويلم

ةمظنألكهبلحنتيذلادحلاىلإًاعضاوتمديمحلادبعناكدقل
سلجمحاتتفاناطلسلاروضحو.هيضغبمنمهلباقينمدنعزفحتلا
ّةلقلاكئلوأٍديعبٍّدحىلإعفد،ةيناثلاةيطورشملانالعإبقعناثوعبملا
مارتحالااذهنوكينأيغبنيو.مارتحالارعاشمبقانتخالاىلإهلنيفلاخملا
ناثوعبملاسلجمسيئرقاسيذلاعفادلاوهسانلاسوفنيفهظقوييذلا
،نيحيف،هديليبقتل،سيرابيفةاتفلاايكرتةداقدحأ،كيباضردمحأ
.هيمدقًالبقمضرألاىلإرخآثوعبمىنحنا

روضحو،عيرسلاهمهفو،هباعيتساو،داحلاهئاكذنممغرلاىلعو
،ٍقمعبو،ًاليوطركفي،طايتحالاةريثكًةرذحًةيصخشانمامأىرن؛هتهيدب



يفبلطيو.هيأرهليدبينألبق؛هبطاخمرظنةهجوكردينأًالواحم
اهيلعينبيو،هرصعيفةلودلاوملعلالاجرءارآوريراقتةريثكلاتاعوضوملا
:لاقف،هتاركذميفهسفنبوهكلذبثدحتدقو.هتاحيجرت
نأيعيبطو،ًالوبقمييأرنوكينأبلطأملو،طقدادبتسالاسرامأمل"
اذهلوحروديرمألااذهيفييأرو...مهئالكولمهئارآبروهمجلايلدي
هيفناكنإو...هومتذفنهومتلبقامف،هوسرادتورمألايفاوركف...روحملا
ىوسًائيشلعفأملانأو،هوضفرتنأيفقحلامكلنأيعيبطف؛روظحم
.]66["قحلااذهلامعتسا

ناطلسلاتايموينم
قبسألالوبنتسإةيدلبسيئر،اشابزاتممديشرنبا-زاتممحيمسفلأ
ًابيتك-اشابديشرىفطصمهّيبرممسالمحياشابزاتممديشرو،نيمرهش
هرابتعابرصقلايفهتلوفطذنمحيمسأشندقو،لوألانامزلايفناونعب
ىلعدوهشلاملسأنمًادحاوربتعيهتأشنرابتعابو،اشابةلئاعليلس
.ديمحلادبعناطلسلليناسنإلابناجلا
:باتكلانمجذامنلاضعبانهلقنن
يفًامودسانللجرخي،هتازيممربكأنمديجلاديمحلادبعسابلناك
اهنألو،ٍةدّعجتمٍةسبلأيفهروهظًابسانمىريالو.ٍفيظنٍقسانتممادنه
ىلإرطضيناك؛هتالصدنعوهتكيرأىلعهسولجدنعهيتبكرىلعدعجتت
ىتحهرارزأقلغيوً،امودهفطعمسبليناكو.ٍتارمثالثوأنيترماهرييغت
رهظيملو،توملاشارفيفىتح،ركاشءايضبسحب،هعلخيملو،قنعلا
.]67[ٍدحأمامأهصيمقب
كسميامنيبً،ادجٍقيقدطابربليدنمللصصخملابيجلايفهتعاسسدي
صيمقلاسبليو،هبراوجاهنوليفلثامتهقنعتاطبر.ىرسيلاهديبليدنملا
نورخافينيذلاتاوشابلاوءارزولاضّرحيو،ةيلحملاةشمقألالّضفي.ضيبألا
ال":ًالئاقمهبطاخيفةيلحملاةعانصلامادختساىلعةيبوروألامهتسبلأب
.]68["ةصلاخةقرخيسابل،مكلثمةرخافلاةسبلألايدترأنأعيطتسأ
.ةالصلاءانثأيفهتيقاطرمتعيو،رصقلايفسأرلارساحلوجتي
ىلإ،مراصلاأدبملااذهيفلضفلادوعيو،هئدابمنم]69[فارسإلاةمرح
ىلإزيزعلادبعنماهملتسايتلاونويدلابةلقثملاةقراغلاةنيزخلاميلست
نيفلكملاتاوغآلابساحي.]70[اهنويدنمًاريبكًامسقىضقدقونييداحتالا
؟اذهتيرتشاٍشرقمكب:ٍلّصفمٍلكشبوً،ادحاوًادحاوةصاخلاهتايرتشمب
.خبطملاتايرتشمةبقارمًايصخشعباتيو...؟اذهنمصخرأدجتملأ؟اذهو



،يراوجلاضكارتبحي.تارادنزخلاوهتاجوزبالإميرحلاتيبيفيقتليال
امبرو،رصقلاةقيدحيفمهبعلو،ءارمألاهدالوأو،تاناطلسلاو،تارادنزخلاو
.مهحزاميو،مهحرممهكراشيومهنيبّسدني

لجر-مهمصخشهعمسمغلبينإامناطلسلانإف،كلذىلإةفاضإ
نم،روفسوبلاقيضمزاتجي-ةعنصبحاصوأ،بتاكوأ،رعاشوأ،ةلود
.رصقلاىلإهوعدينملسريوالإ،ةتئافاهتوفتاليتلاهتارابختسالبق
هيلويو،هببحريهنإف؛هسفننأشنمللقينأوعدملالواحامهمو
:لوقيهلاحناسلو،ةمسوألاوايادهلاهحنميو،مامتهالا

كلذباوثدحتتنأانيفكيو،انضرأبمتررمو،اندالبمترزمكنأيفكي
نأانيفكي،ملقلاباحصأمتنأ،مكطاسوأيفمتيأراماوضرعتو،مكدالوأل
،نيينامثعلانعةمئالملالئاسرللةريبكةيمهأيلويناكف.هنورتامباوثدحتت
.اهيفةبخنلامهرابتعابمهتاعمتجمىلإمهلالخنماهلسري

بحيو،ءاسنلانمتارادنزخلاوهتاجوزبالإميرحلاتيبيفيقتليال
ةقيدحيفمهبعلوءارمألاهدالوأوتاناطلسلاوتارادنزخلاويراوجلاضكارت
ةفاظنلاىوهيناكو.مهحزاميومهحرممهكراشيومهنيبسدنيامبرو،رصقلا
لالخًامئاداهلمعتسييتلاAtkisonةكرامنماينولوكلاةجاجزغرفيف
نإف؛يدنفأنيسحةنوؤملاتيبلوؤسمهلوقيامًاقحناكنإو.تاعاس
ءاملانمنيقيربإّرحلاهيفدتشاٍموييفبرش،ةيهشلاميلسناكناطلسلا
.ٍةيفاعوٍةحصيف

:ةفيرطلاةثداحلاهذهزاتممحيمسانللقني
،اشابقيفودمحأ-باونلاسيئر-ليكوشابلاديمحلادبعىعدتسا

دجيملمونلانأالإ،عقاولارمأللعضخف،رصقلايفهتليلتيبملابهرمأو
هوجووفشارشلا،ريرحلايفبيغيناكشارفلانأل؛هينيعىلإهقيرط
هشارفيفبلقتاذإ.ريرحلارئافضنمفحللاو،ريرحلانمدئاسولا
يقبف،)شف(هعمسىلإلصوهديكرحاذإو،ةشخشخلاتاوصأتردص
ٍمونىلإدلخيلهتيبىلإهجوتف،حابصلاّلحىتحهشارفيفبلقتيهتليل
.ٍقيمع

،ناطلسللٍديدجٍرمأعمٍهجولًاهجوناكىتحعوبسأىضمداكلاب
هنكل،قرألانمىرخأٍةليلةيضمتىلعؤرجيملاشابقيفودمحأنأريغ
ناطلسلانذأتساوهتجوزضرمبللعت؟لعفيهاسعاذامف،ناطلسلارمأمامأ
مونلابايثسبلو،ةبرعلايفهشارفعضو،دوعيمثهتيبىلإلصينأ
نأمهنمبلطو،كلتهتفايقببابلاقرط.رصقلابابلصوو،هّفخلعتناو



نإفرعنالامبر.هتيبيفهنأكوكلتهتليلمانو،هتفرغىلإهشارفاولقني
كلذبثدحتييقبناطلسلانأريغ،اشابللناطلسلاهلعفامًادمعناك
.عيباسألاوطهئاسلجل

ةيميمحلاوةدياحملاتاحوللاضرعلالخنمو،طقفةقيرطلاهذهبو
امبرو.ٍّيناسنإٍلكشبهتقيقحنمبرتقينأخيراتللنكميامبر؛ةراحلاو
.مكلهتلقناملالخنمهتروصليئاهنلالكشلايلثممتليخت

هذهنمةيلاخمكتافلؤمومكراثآاولعجتنأمكايإ،نوخرؤملااهيأ
...حورلاهذهوةرارحلا

،هجولاسباعًاناسنإهانفرعيذلاديمحلادبعناطلسلاف،اذكهو
تناكاذإوً.اضيأحرمبناجهل؛كحضيال،يلخادلاهملاعىلعًاقلغنم
ٍسّفنتمىلإجاتحيالأف،ةلماكلاةيدجلاهنميضتقتةلودلاةرادإيفهتايح
!؟ةصاخلاهتايحيفهتنحشهيفغرفي



نأهعضاوتنمغلبهنأانركذاذإناطلسلاحمالمريوصتيفنيقفومنوكن
.رصقلانعثيدحلادنع"انتيب":لوقي
كيروأيّرسداهن

انتيبيفًةفيضميقت،يدجليمعةجوز،ةديمحةدجلاتناكامدنع
لصواماذإو،اهتايركذنعمهثدحتف،لافطألااهلوحعمجنانك،ةصروبيف
:ًةلئاقةدوهعملااهتناوطسأانعمست،اهتيافكمدعوبتاورلاىلإثيدحلا
ةكربللَقبيملو،ٍةحوبحبيفديمحلادبعناطلسلامايأيفانك،يدالوأ"
نيبهارنامدنع"ّبيط"مسابهذهانمايأيفلءافتنامكو."ناكمهدعب
"ديمح"روكذلامهديلاومنومسينمزلاكلذيفتالئاعلاتناك؛دالوألا
.يدجلثم"ةيطع"اهنومسيوأ"ةديمح"ثانإلاو

باوجلاف،"؟ينعتاذامف،هذه"ةيطع"الإ،كلذلكانمهف":متلقنإف
الوتوصريغنمعاقلايفديدحلاءاقلإكيتأت،ًةريثمًةياكحاهلنأ
.يناسنإلاههجواهنايبرادقمبناطلسلاةّوبأنلعتةلاسراهنإ،جيجض

فداصتيتلاهتلوفطرطاوخنعرادكسأ:ةملاحلاةدلبلاهتاركذميف
-نوتلأكريچنعٍةسامحولاعفنابكلفناهربثدحتي،ديمحلادبعمايأ
،تاذلابهدييفتعضوو،هسفنبناطلسلااهلسرأيتلا-ةيبهذلاةريللاعبر
:لوقيف
خيراتلاببآ19يفشرعلاىلعناطلسلاسولجمويكلذيرجيناك
،تالئاعلانيبٍزييمتريغنم،ناتخلاتالافتحايفٍماعلكنميمورلا
يتأت،شرعلاىلعهسولجىركذيفةحرفلاّمعتامنيبف.ةماعلاواهنمةصاخلا
ناطلسلالسريثيح؛صاخلااهقنورناتخلاتالفحىلعيفضتلةمركملا
يفهناتخيرجيٍلفطلكىلإ-يناهاشناسحإ-ًةمركمةيبهذةريلعبر
.ةماعلانكامألا
نوكتةمركملافيلاكتنإف،20000و5000نيباملافطألاددعناكاذإف
،ناطلسللًةريبكًةياعدلكشتتناكاهنكل،طقفٍةيبهذٍةريلفالآةسمخ
؛ماعلكنمبآ19يفاهراركتببسبو.لافطأللىربكٍةحرفردصمو
ىلإلوليأفصتنمىتحوبآفصتنمنمةنسلاهذهمساومترقتسا
...هذهانمايأ
تذخأيننأركذأ،اهركذأتلزاملافطألالكاهبرمييتلاةرماغملاهذهو



.]71[بورغلاوحنليمتسمشلاوةيبهذلاةريللاعبريدييف
يفةيعامجلاناتخلاتالفحهبيترتبديمحلادبعناطلسلانوكياذكهو

هلباقي(يمورلاميوقتلاببآ19يففداصييذلاشرعلاىلعهسولجموي
لافتحالامسارمةداع:يأ،ًةجودزمًةّنسىرجأدق)يداليملاببآ31
.اذهانمويىتحرمتستل؛ماعلكنمبآيفيرجينأو،ناتخلابيعامجلا
،لّحرنانكاذإو،ةيعامتجالاةّنسلاهذهمويلايرجتتناكاذإ،رخآٍريبعتبو
يفنونيدماننإف؛بآرهشىلإناتخلاتالفح،ببسلاكردننأنودنم
بسكهتلواحميفةعئارلاهتيجيتارتساو،يناسنإلاهبلقبديمحلادبعىلإكلذ
لسرييذلابألاديمحلادبعمويلااننيبدعيملهنأحيحص.راغصلابولق
راثآىرننأعيطتسناننأريغ؛ناتخلاتالفحىلإةيبهذلاةريللاعبر
.انتاراحيفهيمدق

نمٍةلئاعىلإهلخدينأعاطتسايذلامسالا-ةيطعنإف،اذكهو
ٍةلوديفةوبألاةلاسرءايحإليبسيفانناطلسهلذبٍفولأمريغٌدهج-ةفروأ
،مهبهمامتهارعاشمهتمأوهبعشميعطتيفو،ّةيئايميكلااهتينبتدسف
ءانبيفهدهجبناجىلإ،مهعموهف،ٍعارالوٍةياعرالبنيكورتمريغمهنأو
.هتاميظنت

محفلانيمأتلجأنمرافنتسالاتالمحفسألاعمخيراتلابتكيالو
هبناجىلإوديمحلادبعناطلسلااهبموقيناك،ةدرابلامايألايفسانلل
روعشلاةداعإًادهاجلواحيناكيذلااذهديمحلادبع،هئارزوسيئر
ٍلتكىلإ؛اهلريبكلابألاكناطلسلانأو،ةريبكلاةلئاعلاءاضعأمهنأب
يتلاةيلاعتملاةيطارقوريبلابطخلاةرثكنمةلودلاباهتقثتدقفٍةيعامتجا
.اهناذآتّكص

؛ةنسحلاةرّيخلالامعألامامأيدبألاهتمصتمصينأملقللناكامو
ةيسيردتلاةئيهلاءاضعأنم-كبزوأردانوهاهف.هوركذيملنيخرؤملانأل
يتلا]72[هاروتكدلاةلاسريف-Boğaziçiةعماجيفخيراتلامسقيف
بناجىلعهرهجمطلسيBinghamptonةعماجيفخيراتلامسقيفاهدعأ
دهشمةياهنلايفرهظيل؛ديمحلادبعناطلسلاةيصخشيفريخلالمعبح
قيمعلاانتمأبحلطيخلافرطىلعباتكلايفرثعنو،هقيدصتبعصي
.رمحألاناطلسلابهفصوىلعنوفقثملارصييذلاديمحلادبعل

؟اذهطيخلافرطةيؤرنوبحتله
-ةينساياطع-ةيناطلسلاايادهلاو...هذهةيطعلاةيضقةيادبلايفرهظي

يفًادبأرصحنتال،اهايإعمتجملانمةعساولاةلتكلاناطلسلاحنمييتلا



ريثكلاريثكلالمشتلب،ناتخلاتالفحيفلافطأللاهمدقييتلاةريللاعبر
بالطللبتكلاايادهنمًاءدبرافنتسالاتالاحىلإتلوحتيتلارومألانم
رادكسأيفيئافطإلاةنبالةيعانصلاقاسلابيكرتىتحمهجرختتالفحيف
.تاونسينامثوأعبسرمعلانمةغلابلايدنفأدمحم

ضعبللولحي-ًةصاخًةنجللّكش،ةدرابلاءاتشلايلايلنمٍةليليفف
هبنمؤتامكلمتاليتلاتالئاعلاليجستل-ًةيرسًةطرشاهيمسينأ
،ةصاخلاةنيزخلاةراظننمشرق15300غلبمصصخو،اهتويبلءفدلا
يلاهألاىلعاهعيزوتبماقو،محفلانمًانطنيسمخءارشيفهقفنأو
.لوبنتسإيفنيمدعملا

قئاثويفىرنو،محفلااهيفعّزويتلاقطانملايفسانلاحرف
دقاونوكتنلو.ناطلسللاهومدقيتلاةصاخلاركشلاةلاسرفيشرألا
رصحنتتناكهتانوعمنأنونظتمتنكنإديمحلادبععورشمدعبمتمهف
اهيفركذتيتلافيشرألاقئاثولاثملاليبسىلعىرنف،لوبنتسإيلاهأيف
ركشليلاهألااهمدقيتلاةضيرعلاو،يبيليفيفءارقفللمحفلاةنوعم
.ناطلسلا

؛شرعلاىلعهسولجموييفًةداعديمحلادبعاهارجأىرخأةيطعو
دبعنأريغ.مهنويدءادأبمهنوجسنمنيمراغلاكفتايلمعيهوالأ
ناكلب،ةلودلاةنيزخنمهتماهشيدبيمويلاماكحكنكيملديمحلا
نيذلانيمراغلانويدهبدسيلاملانمًاغلبمهتلوفطذنمماعلكصصخي
.اهدسنعمهزجعلنجسلاىلإاوديتقا

ناطلسلانمةيدهةيعانصلاّكنوأقاس
26رمعلانمغلبيٍّباشنمًابلط1899رّايأ29يفديمحلادبعىقلتي
داجيإىلعهتدعاسماهيفهوجري؛ماوعأةتسلبقىرسيلاهقاسدقفًاماع
نسحةيرحبلارظانىلإةلاسرلاهذهديمحلادبعلّوح.سئابلاهعضولٍّلح
قاسلاطبرةرورضهريرقتيفاشابلابتكي.اهبمامتهاللاشابينسح
فيلاكتلاتبسحو.كرولانمةروتبمقاسلانأل؛رصخلاىلإدشملابةيعانصلا
تعفرليلخمظعألاردصلاىلإعوضوملالوحتيو.ةريل18غلبتاهنأنيبتيف
شماهىلعدجنف.هيلعناطلسلاةقداصمغلبملافرصلاشابلابلطيو،اشاب
قاسلاتاقفنديدستاهيفرمأي؛ةفيرظلاديمحلادبعةظحالمةقيثولا
.]73[ةينسلاةيطعلانمةيعانصلا
يفهدارمغلبوهبلطباوجىقلتيذلاباشلااذهوهنممتفرعلهف
ّكنوأوهظحلاديعسباشلااذهنإ...!؟طقفنيرهشةرتفيف؛ريصقنمز



.ينمرأهنإيأ،دمحموأدمحأسيلوروفيرغنب
ةمألاةرادإيفةليبنلاتالواحملارخآناكديمحلادبعمكحنألصاحلاو
.ةدحاوةلئاعاهرابتعابةينامثعلا

ًاعرذتمءانجسلانوؤشصيحمتلًةصاخًةنجللكش1892ماعيفو
ةجاحنعضيفيصصخملارادقملادجواملو،شرعلاىلعهسولجمويب
.رخآًانيجسنوسمخهنمدافتسافوفعلاةرئادعسو،نيمراغلا

لكشيهتانوعملًالاجممهرادقأمهتّلبكنيذلاسانلاءالؤهرايتخانإ
تالئاعلاىتح."يناسنإلاههجو"اهنمسكعنييتلابناوجلانمًابناجطقف
هنألو؛مهدعبأهنأل؟اذامل.ىرنسامك،نآلاىتحهلوعدتاهافنيتلا
.يفنلابمهبقاعيوهوً،اضيأمهتأفاكمَسنيمليذلاناطلسلا



ةرئادلايههذهتناكلهف...ىلوألاةوطخلاعمتأدبىلوألاةريحلانإ
!؟ةيصوصخلا
ولغوأقاشوأءايضدلاخ

ةرشعسمخنملمعيناكديمحلادبعناطلسلانأفورعملانم
تاعاسلابهتلباقمدنعًافعاضمًاماودينعياذهو،ةعاسةرشعّتسىلإ
رئاسيضمينيحهنأينعياذهو.اندنعيطارقوريبلالمعلانمةينامثلا
.مونلاتاعاسالإهسفنلكرتيمللمعلايفهموي

ليللايفسبليناكهنأو،رّكبملاهمونولغوأروصخشقولخانللقني
ّدجاذإًارخأتمتقولاناكامهمهظاقيإبحمسيو،هيتبكرغلبيًاليوطًاصيمق
يجراخلابابلانمةركذملالسرتئراوطلايفف.ٍئراطٍربخوأٍلمعّيأ
قرطيف،مكاحلابابدنعمانييذلاميرحلاتيباغآاهملستيف،لخادلاىلإ
.ناطلسلارمأرظتنيو،ةركذملاهيلعضرعيمث،هظقويوناطلسلابابهرودب

ةمهيفهتريحنعاشابنيسحت-لوألاريتركسلا-بتاكشابلاّربعي
ٍةركذميففصنلاوةعاسلاوةعاسلاًاصصخمهمونعطقيامبريذلاناطلسلا
ىتح،ٍريخأتالوٍللكالبيلاتلامويلايفهلمعسأرىلعنوكيمث،اهاقلت
-ةناخكريرطبلالوحهبرمأيذلاقيقحتلانعريرقتلاهلصوامدنعهنإ
:لوقيوهونمزلاراتوأىخرأ-مورلااباب،كريرطبلاهيفميقييذلاناكملا
.]74["انيلعنٍيعضرف؛مئادلاظقيتلاو،مونلامدعحبصأدقل"

هتنبارظنيفهنيدتوديمحلادبعناطلسلامازتلا
:لوقتف،ماجحإالبهمازتلاو،اهدلاوةنايدنعناطلسةشئاعثدحتت
يلصي،ٍحيحصماتٍّينيدٍداقتعاىلعملسمٍلجرىوسيدلاونكيمل"
.ةيلذاشلاةقيرطلاىلإهبابشيفبستنادقو،نآرقلاةوالتمزاليو،سمخلا
يفهتاولصءادأو،دجاسملاهتمزالمو،هبابشنعتاياكحانليوريناك
دقو.هتحاسيفماقتيتلاقاوسألايفهقّوستو،ةيناميلسلاعماجيفناضمر
يدنفأرفاظةزمحىعديًالضافًاخيشكانهىقتلانأمويتاذفداص
ىلإكلذكبستناو.هقيرطنعةقيرطلاهذهىلإبستناو،هلًاقيدصراص
ىيحيةيكتخويشربكأيدنفأهللادبعخيشلاقيرطنعةيرداقلاةقيرطلا
.يدنفأ
ناكو.دجاسملادايتراوتاولصلاءادأمهنمبلطيوعيمجلاثحييدلاوناك
يدلاوناكوً.ايمويتارمسمخرصقلاةقيدحيفعفرييدمحملاناذألا



]75["زئاجًاعمامهيفداقتعالانإ:فيضيمث،ملعلاونيدلاً:امودددري
.

اهاضمأماظتنالاوةباترلاةياغيفًةايحدجنىرخألارداصملايفو
مث،محتسيومامحلالخدي،حابصلايفًاركبمظقيتسي:ديمحلادبعناطلسلا
ىتحهتاحيبستيفقرغتسيو،مامحلاجراخٍةكيرأىلعسلجيو،هتالصيدؤي

ىلعدمتعي.نيميلانمهقرفيوهرعشةحيرستبًاديجينتعي.سمشلاقورش
ٍريصقٍلوجتدعبو،دحأىلإةجاحلانودنمفيشنتلاومامحتسالايفهسفن
.ةطاسبلاةياغيفيحابصلاهروطف.هلمعبتكمىلإلخديةقيدحلايف
قروزيفةريحبلايفوأ،ةقيدحلايفًالوجتملمعلاجراخهتقويضمي
ةردانلارويطلاوتاناويحلارظانمبىلستيوأ،يراخبلاقروزلاوأ،فيذجتلا
.]76[هرصقيفحيرتسيوأ،ةريزجلايف

ً،اركبمظقيتسيوًاركبممانيهنأدجنولغوأنامثعةشئاعهتنبادنعو
ىلإسلجيمث،هتوهقبرشيوً،افيفخًاراطفإلوانتيحبصلاةالصدعبو
ىتحةيمسرلالامعألابلغشنيو،بتاكشابلا؛لوألاهريتركسبلطيو،هبتكم
دنعو.ةرشعةيداحلا



عمهعارصيفنيثالثلاوةثالثلاهماوعأديمحلادبعىضمأةلواطلاهذهىلإ
.بائذلا

ةليوطةكيرأىلعيخرتسيمث،هءادغلوانتيفصنلاوةرشعةيداحلا
لخديف،أدبدقيئاسملاماودلانوكيو،ةقيقدنيرشعىلإةرشعسمخوحن
ءاشعلادعبهزنتيتايسمألابلغأيفناكو.هءارزووهبّاتكلبقتسيو،هبتكم
ليللافصتنمىتح*نيباملايفهلمعىلعىقبيناكامنيبو.ةقيدحلايف
.ءاشعلاةالصدعبهمونةفرغىلإةداعلايفبحسني؛لامعألامحازتدنع

اهدلاوةقالعٍريبخةيانعبولغوأنامثعةشئاعانلتظفحدقو
عيطتسأو.نمزلاوتقولابطابترالاديدشيدلاوناكدقل":لوقتذإ؛تقولاب
ٍةبيترٍةايحيفهرمعىضمأو،ٍةددحمٍةعاسبٍلمعلكطبرهنإلوقلا
."ٍةدحاوٍةريتوىلعٍةمظنم

.ةعاسلاجاربأديسهلعجيستقولابمامتهالااذهنأىرنسو



.ةيبوروألافحصلاىدحإاهترشن.ةياورعلاطيوهوهريرسيفديمحلادبع
"تنأ":هلوقبًادحأبطاخيمل

،هدالوأىتحً،ادحأبطاخيملهنإف؛باطخلايفيلاعلاهبدأامأ
.رايقوأيحتفو،هتنبامهنيبنمو،نيريثكلاهابتناّدشدقف،"تنأ":هلوقب
دحأ،ميدنريبعتب،"دحلازواجتيذلابدألا"اذهنوكينأيغبنيو
يفةالابماللااهيفعيشتيتلاهذهانمايأيفاهاقلتننأبجييتلاسوردلا
.باطخلابيلاسأ



...ةدقعملاةبوكبكلاهذهطويخلحةبتعدنعنآلاانفوقوىتح
نيدرامفيرش

تاياورلابهعلوو،ةراجنلابهفغشبديمحلادبعناطلسلارهتشا
نكتملنإاهتمجرتبلطيناكهنإىتح،ةلاحرلاتاركذمو،ةيسيلوبلا
ىلإدلخينألبقةليللكًاعطقمًاعطقمهيلعاهتءارقبلطيو،ةمجرتم
هيلعأرقينمقلغيف،"ىفك":لوقيساعنلابيبدبرعشيامدنعو،مونلا
وأ،كيبدومحمجورخلاريدمصخشلااذهناكامبر.جرخيوءودهبباتكلا
.كيبنيمأنيباملافظوموأ،كيبتمصعاشابيجباوثأمادنهلالوؤسم
هبيبطأرقدقوً،اباتكأرقيوهوهيخأىلإةعمتسمًانايحأةرسألاسلجتو
يفهتلحرنعنسنانةلاحرلاتاركذمٍلاعٍتوصبيدنفأفطاعصاخلا
.هيلإعمتستاهلكةلئاعلاو،يلامشلابطقلافاشتكا

مدقتساثيح،رشنلالامعأوةعبطملابغلابلاناطلسلاعلوًاضيأفرعنو
ىلع،تعبطو،ةسيفنلانيواودلااهيفتعبطف،عباطملاثدحأايكرتىلإ
ىلإاهنمخسنتلِسُرأو]77[ناطلسمجناويدلةعئارةعبط،لاثملاليبس
.اكريمأوايناملأوارتلكنإ

ٍةعبطحصأيفديمحلادبعلنونيدماننأنعءاملعلاثدحتيامك
ثيدحلابتكتانودميففرعتتلازامةخسنلاهذهو،يراخبلاحيحصل
همهفلاليراخبلاحيحصهسفنبأرقدقو.]78[ديمحلادبعرشنمساب
كيبفطاعتاظحالميفىرنكلذلوً؛اضيأءاعدلاوهبلسوتلللب،بسحف
-روفسوبلابرحلالخفيرشلايراخبلاةءارقىلعنوموادياوناكمهنأ
ذإ؛ةيناجميراخبلاحيحصخسنتناكو.رصنلاىلإهبًالسوت-ةعلققانچ
تاءارتفالانوكتنأيعيبطو.ةيدمحملاةمأللًاناجماهعيزوتبناطلسلارمأ
ةعابطهعنميفديمحلادبعناطلسلانملينلاتلواحيتلاةضرغملا
ناكدقف،بسحفكحضلاوةيرخسللًةيعاد؛فيرشلاثيدحلاونآرقلا
اهعنمنكمياليتلاةسدقملانوتملاهذهةعابطىلعضرتعيناطلسلا
ضرتعيو،ناكملكيفلمعتستيتلاةنهتمملافحصلاقاروأىلعاهؤافخإو
الإو.]79[ءاطخألانماهتنايصلصيخرتريغنمفحاصملاةعابطىلع
هذهنأىرنكلذلو.]80[اهتعابطعنميرخآلوقعمببسكانهسيلف



هذهرارمتساسملنانسلأ.رخآلاونيحلانيبقرحتوعمجتتناكتاروشنملا
Cağaloğluيفو؟ةعابطلاورشنلاتائيهيفاذهانمويىتحةيساسحلا
ميدقتمدعنمًافوخميركلانآرقلاةعابطضفرتيتلاعباطملاضعبًايلاح
.مارتحالانمهمزلتسيام

ديمحلادبعناطلسلاوزملوهكولراش
يفرمتستزملوهكولراشتاياكحةلسلستناكنإغلابمامتهابلأس
دبعهببجعييذلاديرفلاملقلابحاصوهاهفلؤمنأل؛المأرودصلا
ًاريدمنوكينأنكميناك"ً:امويهنعلاقدقو،ليودنانوك؛ديمحلا
،كينالسنمديمحلادبعلقنونازولنفيتس:لقانلا."ةطرشللةداعلاقراخ
.3ص،1950يناثلانوناك،1:ددعلا،ةروصملاخيراتلاةعومجم
كولراشبتاكليودنانوكريسلاميركتنعنويجروجاوسنرفبتكيو
وهنوكينأيغبني،يروطاربمإناشينىلعأبديمحلادبعلبقنمزملوه
-1878ةريخألاةوحصلاردصملا:رظنا.ىلوألاةجردلانميديجملاناشينلا

ركذينأريغنمريخألاهباتكيفاهسفنةمولعملاو.153ص،1908
ريسلادنعًاضيأاهدجن.163ص،ديمحلادبعناطلسلا:رظنا؛ردصملا
ةرايزفيضيو،لوبنتسإيفًافظومتاونسلاكلتيفناكيذلازدوويرنه
يرخفةمجرت،ايكرتتايركذ:رظنا.هيفناشينلاهيقلتورصقلاىلإليود
.123ص،ّتيلمتاروشنم،1976لوبنتسإ،ركوچ
.ديمحلادبعدهععماندنعةيسيلوبلاتاياورلاروطتنمازتي،ةقيقحلايفو

دقو رشن لورأ Üyepazarcı تاروشنم ةفلتخم لوح عوضوملا . اورظنا : ال
اوفاخت رتسم كولراش زملوه : ثحب يف تاياورلا ةيسيلوبلا ةفلؤملا ةمجرتملاو

.ةيبعشلابتكلا،1997لوبنتسإ،(1928-1881)ايكرتيفةروشنملا
بسحو تامولعملا يتلا اهمدقي انل Üyepazarcı ؛ ناك يف تاراتخملا
ةيصخشلا دبعل ديمحلا تاياور ةيسيلوب حوارتت ام نيب يفلأ ىلإ ةسمخ

ةياورفالآ .زدليرصقبهنيفاهمظعمعاض،
تمجرتيتلاىلوألاةياورلاياريتودوسنوباهفلؤملسيرابثراوكتناكو
خيراتلااذهنمو.فينمدمحأعيقوتبترشنو1881ماعةينامثعلاىلإ
امنيب.ةيسيلوبةياورنوسمخوعبرأتمِجُرتةيناثلاةيطورشملانالعإىتحو
،يدنفأتحدمدمحأاهّفلأيتلاةيسيلوبلاتاياورلانمدودحمددعردص
.كينالسيفاهردصيناكديدجلارصعلاةديرجبحاصيلضفبيجنو
عطاقو،)1885(ةريحو،)1884(ةيانجلارارسأ:تحدمدمحأتاياورو
.)1888(يراتنومقيرطلا



بهنلاببسبديمحلادبعتاراتخمنعةقوثومتامولعمنآلاكلمنال
ميوقتلابسحترام/راذآ31ةثداحيفهتبتكمهلتضرعتيذلا
نابوتنومودهيفازكوياريتودوسنوبوويروباغليمإنأريغ.ينامثعلا
نايدوأناڤيإقفوديمحلادبعىدلنيلضفملابّاتكلانميراميلوجو
،ةيسيلوبةياورفلؤموكولراشوديمحلادبعفلؤمو،ةرتفلاكلتلرصاعملا،
ىلإهاعدهنإىتح،ليودنوناكلأرقنأدعبزملوهكولراشبًامرغمحبصأو
سفانمينوع،شكروترمع.أ:لقانلا...ءاقللاققحتيملامرمألو،رصقلا
ةيوألةريخألاةلاقملايفو.2006طابش3،يلاكيدارباتك،زملوهكولراش
ةتسسيلوٍبتك505هلًاصيصختمجرتيتلابتكلاددعغلبي،يشابرازاب
تارماغملةلماكلاةمجرتلادوجوو.ليصفتلاباهنيوانعركذ،باتكفالآ
دبعاهتمجرتبرمأيتلاتاياورلا:اورظنا.هابتنالادشياهنيبزملوهكولراش
.34-25ص،2005ءاتش،82:ددع-ةقرفتم-يناثلاديمحلا

هديبوديمحلادبعناطلسلا.ةجهبةملودرصقيفديعلاتاكرابمىدحإ
.ةلودلالاجرتادياعملبقتي:روهشملايبهذلاهشرعىلعًاسلاجفيسلا

يفارغوتوفلاريوصتلا
يفينابموٍتآشنمنّيعدقو،ريوصتللهبحبًاضيأديمحلادبعركذي

-ةكميفٍرصقو،بلحيفٍعماجو،ةصروبيفٍةسردمك-ةيروطاربمإلا



هللادبع،Sebah&Joailler:ريوصتلاءاربخنمٍّصاخٍبلطيفاهريوصتل
تافاشتكالاىلعهحاتفناىلعحوضوبلديامم،مهريغو،سوبف،رلردارب
دنعًاماع23لمعيذلاسوبفريبخلافرتحملاكلذركذ.ةينفلاوةيملعلا
يفٍماوعأدعباهرشنيتلاةريثملاهتايركذيف؛نيروصمللًاسيئرديمحلادبع
.]81[ةيرهشلاريبديأةريهشلاهتديرج

ىلعوً،ابيرقتاهلكةيروطاربمإلاريوصتىرنروصلاكلتلالخنمو
نأعيطتسأيننإف،اهنممسقيفالإثحبلانمنكمتأمليننأنممغرلا
عشتناولألانأكورعاشمناسنإلاىلعرطيست،اهيلإرظنلادنعهنإ:لوقأ
.بورغلاوحنتلامٍسمشلويذنمايندلاىلعاهتمظعيف

ٍةفلغأيف)36ددع(ةيفارغوتوفلاروصلاتاموبلأ،كلذىلإفضأ
ةدحتملاتايالولايفسرغنوكلاةبتكمىلإاهادهأٍةبهذمرطأتاذءارمح
يفنآلاضرعتروصلاهذهو.]82[ةروص1200نمرثكأيوحت،ةيكريمألا
يتلاةعومجملاهذهيفبغرينمو،تنرتنإلاىلعةيكريمأةعماجعقوم
ناونعلاىلعةلوهسباهدجينأهناكمإبف،ةيفارغوتوفلاروصلاتائميوحت
:يلاتلا

)http://lcweb2.loc.gov/pp/ahiihtml/ahiiabt.html(
:بتكللهبح

امبرو،]83[بتكلابحهنإ:متلقنإقيدصتلانعًاديعبودبيدق
ريغ،هتنطلسمايأةءارقلليفاكلاتقولاكلميديمحلادبعناطلسلانكيمل
يفناغيشتيمةعماجةبتكميف.بتكللمئادلاهمارتحايدبيناكهنأ
ةبتكمنمتدقفيتلابتكلانمةعومجمةيكريمألاةدحتملاتايالولا
اهيفهتاراتخمنمةعطق288لكشتزدليرصقيفديمحلادبعناطلسلا
.]84[راصبألارهبتيتلاةميقلاةينيدلابتكلاو،ميركلانآرقلاتاطوطخم

هبًالسوتميراخبلامتخييذلاناطلسلا
ةعلققانچ؛روفسوبلابرحيفرصنلاىلإ

داكأ،فيرشلايراخبلايفًامئادأرقأ؟ءاعدلاريغهلعفأنأنكمييذلاام
.)266ص(.هدنعًةباجتسمانتيعدأنوكتنأهللانموجرأو،ًالماكهمتخأ
،ءالبلااذهنمةيمالسإلاّةلملاصالخو،دالبلاةمالسلجأنمهللاوعدأ
ةليطهتأرقدقل...ديدجنميراخبلابأدبأسفءافشلاىلإتلثامتاماذإو
.)388ص(.لعفيسو،انامحوهللاانظفحف-ةعلققانچ-روفسوبلابرح
يناثلاديمحلادبعناطلسلا
)كيبيدنفأفطاعتاركذمن(



ناطلسلاةبتكماهنمفلأتتيتلاماسقألانعةميقلاتامولعملاامأ
:زنيكرأءايضيخيراتلاثحابلاانلاهمدقيف،هذه

:ماسقأةعبرأنمزدليرصقيفديمحلادبعناطلسلاةبتكمفلأتت
يه،ًةريثكًةطوطخمًابتكيوحت،ايكرتبةلصلاتاذةيبنجألابتكلا.1
عنمتكلذلو.فيلأتلاقوقحءادأدعبةيبنجألااهلوصألةصاختامجرت
.ٍةدحاوٍةخسنىوساهنمرفوتيالو،اهرشنواهتعابط
ةبتكملاتناكدقف،فحصلانمٍةلسلستموٍةينغٍتاراتخمةعومجم.2
.ابوروأيفردصتيتلاةماهلافحصلاعيمجيفًةكرتشم
اهعومجمغلبيةبتكملابةصاختامجرتهيف:صصقلاوتاياورلامسق.3
ًةلقتنمميرحلاتيبيفأرقتتاياورلاهذهتناكف،باتكفالآةتسوحن
يوحتتناكف.ديدجنمةبتكملاىلإاهميلستداعيىتحٍديىلإٍدينم
.رفلسنمراكتاياورلكلاثملاليبسىلع
.ةلاحرلاتاركذموةيفارغجلابتكلانمتاراتخم.4

ناكهنأريغ،ةبتكملايفصاخمسقةيسرافلاوةيبرعلابتكللناكو
ٍةباغيفهتايحيضميديمحلادبعناكدقل".ىرخألاماسقألالباقمًاريقف
.بتكلاأرقيوهو،"انهنماهلكايندلابقاريهنأكوزدليناردجاهدحت

ً.ابيرقتًافظومنوثالث-زنيكرأبسح-زدليرصقةبتكميفلمعيناك
لبقتسيامبروً،ايموينيتعاسوحناهيفيضميفً،اريثكةبتكملابحيناطلسلاو
رصقلروهشملابهنلالالخبتكلانممسققرفتنئلو.اهيفهتلودلاجر
ةمدخلاتحتمويلاعوضومةبتكملانممهألاويساسألامسقلانإف؛زدلي
.]85[)تايقرشلا(ةبتكممساب

ديمحلادبعةبتكميفةلحر
يتلااهتاركذميفروهشملاقرشتسملاةجوزرللومسكامةديسلاثدحتت
:لوقتف،ةبتكملاهذهيفاهثاحبأواهتادهاشمنع1897ماعتعبط
ًةّرثؤمزوجعلاةبتكملافظومقامعألانماهيدبييتلاةسامحلاتناك"
ةيادبلايف.ةبولطملاةريبخلاةنوعملاميدقتيفنوعراسيهودعاسمناكوً،ادج
اهيلعتمسرٍةفلغأبًةّدلجم،ةسيفنلاةيناريإلاتاطوطخملاانلاورضحأ
بتكلانمهتيؤريجوزديرياممهلتحرشنإامو.ةعئارلاتامنمنملا
يفتناكاهنأريغ،انيديأنيبةزهاجتناكىتحدنهلانمتبلجيتلا
ةسيفنلاتاطوطخملاضعباندهاشنأدعبو.ىقيسوملالوحًابتكاهتيبلاغ
امىلعةرظنلاءاقلإو،ةبتكملايفلوجتلاانماوبلط؛ةّرسفملافحاصملل
.ماعلكشباهيوحت



بتكلاتلتحا.زارطلضفأبةممصمةكرحللةلباقلااهفوفربةبتكملاتناك
تادلجملاتظفحو،اهنمًابناجةيناملألاوةيزيلكنإلاوةيسنرفلا؛ةيكيسالكلا
.ةفرغلاطسوةيرّولبةهجاويفناطلسلاىلإتيدهأيتلاةميظعلاةروصملا
؛كيبقداصةدعاسمبزوجعلاةبتكملافظومىلإثدحتييجوزناكامنيبو
نكامألاضعبنعروصلاتاحولينباىلعوّيلعنوضرعيهودعاسمناك
.]86[...لوبنتسإيفةيمسرلاينابملاضعبو،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفةعئارلا
-تادازهاشتاذ-ءارمألاةداسلانأةبتكملايفظومنمتملعدقو
رمأدقو.بيرقتلاهجوىلعمويلكاهنوروزيوةبتكملاميظنتبنومتهي
ناكميفاهلوبقبهاجرويجوزهلاهمدقيتلابتكلاعضوبناطلسلا
."كانهةقلعمانبولقوانقرتفامث.زيمتم

صصألاودورولابهمامتها
ناديملارمغيبناوجلاةددعتمهتيصخشبريخألاناطلسلاناكدقل

يفف.تايفزخلاودورولابهعلوىلعةرملاهذهجّرعنلو.تامولعملاوقئاثولاب
ةفضدنعةيرهشةديرجلسارمهقيرطيفيضميناكامنيب1936ماع
هسفندجوًةأجف،تايفزخلاوتايراخفلالامعرشتنيثيحقرزألارهنلا
ٍةملكبىقلت،"؟مايألاهذهءاينغألانمكنئابزرثكأمهنم":مهدحألأسي
ررحملاكلامت،"!ديمحلادبعناطلسلا":ّطقهدلخبرديملًاباوجٍةدحاو
ءافوجلاةرظنلاضارعأاهألمتةيجاجتحاةجهلبلاقو،باوجلاعقونمهسفن
دبعناطلسلاةرضحناكله...نكلو":ديمحلادبعلهرصعاهلمحييتلا
لعشأ."!؟تايراخفللٍضرعمليكشتىلعلمعيهنعثدحتتيذلاديمحلا
وهو؛هزبخهببسبلكأيناكيذلاناطلسلانعثدحتيأدبوهتراجيس
:بولقلاولوقعلاراتوأكرحي
...!؟تمهفلهف،ٍماعلكٍصيصأفلأنيثالثديمحناطلسللمدقأتنك"
ًادحأَرأمل...ةريبكلانانّدلاىلإديلاةضبقلثمنمٍصيصأفلأنيثالث
...اهماجحأوصصألالاوطأهسفنبددحيناك،ديمحناطلسلاكدورولابًاعلوم
."حابرألاّرديناكهنكل،ًالهسًالمعنكيمل

هلعفيناكيذلاام"ً:ابقعملأسفلسارملابلوضفلارعاشمتدبتسا
لابجتحتانكرتييذلاباوجلايتأيو،"!؟صصألانمريبكلاددعلااذهب
:ىرخأًةرمةشهدلانمديلجلا
تاتابنلالكتبنتسيناكصصألاهذهيف؟هلعفينأنكمييذلاام"
تاقايىلعنيطالسلااهعضييتلادورولانمًاءدب،اهمدختسييتلا
هجوىلعًاعلومناكو.دئاوملاىلععضوتيتلاراهزألاريكاوبىلإ،مهفطاعم



دورولابةصاخلاةيجاجزلاتايرهزلاًاضيأهلعنصنانكو.ةلوارفلابصوصخلا
."!ءاملايفتبنتستيتلا

يفنوفظوملاناطلسلاوقفارممهو-ميرحلاتاواغآنعثدحتمث
مهعمنيلماحقرزألارهنلاةفضىلعلمعلاشرُوىلإنوتأينيذلا-رصقلا
بقعتيتلاتامواسملانعو،صصألالاوطأاهبنوسيقيسايقلالئاسو
رماوأيههذه،اهلوطيفًةدحومصصألاعيمجنوكتنأيغبني.كلذ
ةريصقتناكنإرصقلايفلوبقلاىقلتنلو-ةينسلاهتادارإ-ناطلسلا
اهتجضبئلتميوتامواسملاأدبتمث،ًةقيضوأًةضيرعوأًةليوطوأًاليلق
زييمتوةقيقدلاليصافتلاحرشدعبالإهبحاصاهنموجنيالو،لمعلاناكم
.]87[دوسألانمضيبألا

هبعوتسيمل،هملاعيفًاديحوشيعيًاناسنإناكهنأ؛دعباميفىرنس
يتلاةغيصلانعٍسوهبثحبي.هرصعيفقثملبقنممهفيملو،هطيحم
تغلبٍجرحٍرصعيفنيتدحومهتمأوهتيفارغجىلعةظفاحملااهبهنكمي
ىوستسيلةيفارغوتوفلاروصلاف.اهتورذميسقتلاوقزمتلارطاخمهيف
،ميلعتلاتالمحرشابيهنإ...هدالبةروصاهبظفحيلئاسولانمةليسو
لذبيو،لاصتالاتاردقريوطتو،قرطلاقشك:ةيتحتلاىنبلاوحنهجتيو
ٍديدجنمديعيو،ةينامثعلاةنطلسلاةروصىلعىرخأةرملوصحللهدهج
]88[ةواجودنهلاىلإنيدلاءاملعوءارفسلالسريو،قافآلايفاهرشن

]89[رابجنزوايقيرفأبونجوايسينودنأوايزيلامونيصلاوناتسناغفأو
ةيسامولبدلاتاقالعلاةماقإىلإةفاضإ...نابايلاو-ىطسولاايسآ-ايسورو
.]90[هدهعيفاكريمأبونجلودنمريثكلاعم

!اهئازجأبيكرتبرمتسنلف،ىربكلاهتروصيفءازجأىوستسيلهذهو
ةيرصعلاانتابتكمةرادإسسؤم

ةرادإلسسؤمكديمحلادبعىلإرظنننأىلعداتعننأيعيبطلانم
ةعانصيفٍريبخىلإاذهيفعمتسنلف.اندنعيرصعلااهموهفميفتابتكملا
:بتكلا
دبعناطلسلارصعيفاندنعراشتنالابتابتكمللةيرصعلاةرادإلاتأدبدقل
لُُّمكتاغولاتاكتدعأف...ةرملوألتاغولاتاكلاترهظهرصعيفف.ديمحلا
رصعهرصعناكدقو،رصعلااذهيفاهلىلوألاجذامنلادجنو...فطاع
يتلاةداملاليلحتدعباهيلإانلصوتيتلاةجيتنلاو.رشنلالامعأيفبيغرتلا
فيلأتلايفةلودلابيغرتيه؛تاعوبطملانوناقيفتاعوبطملاةبقارماهيف
ةبقارملجأنمتسيلةداملاهذهيفةلودلاف،عباطملاحتفوةعابطلاو



ةنكمملاةيداملاةدعاسملانيمأتللب،حومسملاواهنمعونمملانايبوتاعوبطملا
،اهتعابطلةدعاسملامدقتوأاهتعابطبةلودلاموقتنأامإً:ابسانمهارتامل
ىوساهلاثمأوتادعاسملاهذهامو...ةعوبطملاخسنلاناطلسلايرتشيوأ
.ةداملاهذهقيبطتيفجردنتٍلاكشأ
امنيبو.بتكلاتاراتخمليكشتيفيدجلااهطاشنبًاضيأموقتةبقارملاهذهو
ةعوسومةبتكملكشتلةرقنأىلإلوبنتسإنملقتنتةمصاعلاتناك
ّملنآلاىتحلواحنانلزامو.عايضللتضرعتوتقرفت،ةيكرتلافراعملا

.]91[...اهتاتش



،ركاشءايضثحابلاهركذيامقفو،يناثلاديمحلادبعناطلسلاناك
نكيملمكاحلااذهنأهابتناللريثملافيرطلاو.عيفرّيقيسومٍقوذاذ"
ركاشءايضفيضيو.ً"اعمامهبحيناكف،برغلاوأقرشلاىقيسوملًابصعتم
يفديمحلادبعناطلسلاهانبيذلاحرسملانعًاثدحتمرخآعضوميف
"اهيفةيئانغلامهتايحرسمميدقتلبرغلاينّحلمرابك"هتوعدوزدليرصق
.ٍةريبكٍةعتمبنينانفلارابكنيحلتبةيلحملاةيئانغلاتايحرسملاهتدهاشمو

دبعناطلسلانإفةيكيسالكلاةيقيسوملاانناحلألهبحنممغرلاىلعو
رورسلاوةطبغلارعاشمةعاشإليجنرفإلازارطلاىلعىقيسوملاحجريديمحلا
ىلعلاثموهو.مومهلاهيفتفثاكتٍتقويفهرصعيفسانلاسوفنيف
ًاضيفتسمكلذىرن،معن.تاميظنتلادعبرصقلايفّيقيسوملاقوّذلارّيغت
.ناطلسلاتنبةشئاعمهتمدقميفودوهشلانمريثكدنع

كيبفراعيجحّمضىلإهتعفديتلايهناطلسلاةريغنإف،هيلعو
هئاوهألكًالمحتم؛رصقلاىلإةيكيسالكلااناقيسوميفموجنلارخاوأنم
نأريغ.ناريإهاش؛نيدلارفظمىلإليحرلانيبوهنيبةلوليحللهتاوزنو
ًاركنتسممويتاذضفربوضغلاسكاشملاهعبطبكيبفراعيجح
-ةينويامهلاةدارإلانإ":هلوقبهيلإعامتسالايفناطلسلاةبغرٍةظاظفبو
.]92["نفلايفيرستال-يناطلسلارمألا

نييبرغلانييقيسوملاّقلمتنمًاعرذتقضدقل
ىقيسوملاو،ىقيسومللهبحوديمحلادبعناطلسلاةربخنوكتنأيغبني
رطميىتح؛ٍريبكٍّدحىلإابوروأيفنيرشتنم،صوصخلاهجوىلعةيبرغلا
نأىلإناطلسلاعفديذلارمألا،ةيقيسوملاتاعوطقملانمٍلباوبزدليرصق
:هيفغلابملامامتهالااذهنمهاوكشوهرّمذتهتاركذميفيدبي
غلبدقل.ريثكاذهو،يفرشلتبتك-ٍتاشرام-ديشانأةثالثمويلاتيقلت
ٍنّحلميفلأيصخشلاهوفلأيتلامهتاعوطقماومدقنيذلانينحلملاددع
رثكأيئارفسنوكينأيغبنيً؟اعيمجمهئفاكأنأيلفيكف،نآلاىتح
مويلايناعأتنكنإو.ًاليلقحاترأنونّحلملاةداسلاءالؤهينكرتيىتحًةظقي
يننألاذهف؛اهريغوءانغلاورعشلانميلةمدقملاةينفلاتاعوطقملاطغض
،ملاعلايفسانلاهبموقياملًافالخمهلنيشاينلاميدقتومهركشيفغلابأ
ايادهلامدقأملوركشلاباتكبتيفتكانإًابضغنوطيشتسيمهنكل
ّيأوأ،يناملألاروطاربمإلانمايادهلاومامتهالانانفلانينأردني.نيشاينلاو



لكلايادهلاميدقتّيلعبجوتياذاملف،هيلإهمدقيٍلمعيفهريغٍمكاح
،كلذىلعًةوالع؟ءارفسلاقيرطنعيئاقلنّمؤيولوبنتسإىلإيتأينم
كلتةبوعصيفكشنمامو،ةليقثلاةيقيسوملامهنونفًادبأبحأاليننإف
الةحارلاىلعثعبتيتلاىقيسوملاًامئادحجرأانأف،ةقورسملاتاعوطقملا
ىقيسوملليبحةجردىلإًاراقيسومتسليننإمث.ينهذبعتتيتلا
.ةيكيسالكلا
اهنّحليتلاتاعوطقملاو،ىقيسوملايفريبكدادعتساهيدلنيدلاناهربيدلو
هتداعسنعّربعامك.اهعامسيفةعتملادجأو،عيمجلااهّبحأًادجةليمج
.]93[ورغينيتنوماتيكيندوسألالبجلاءارعشريمأاهيلإعامتسالايفةريبكلا
يتلاتاركذملانمريثملاعطقملااذهيفرهظتيتلايناعملايفريكفتلانإ
انلعجيهمكحتاونسيف)هلتبتكوأ(يناثلاديمحلادبعناطلسلااهبتك
.هرصعيفىقيسوملاىلإًةفاضإةليمجلانونفلاةامحنمناكهنأكردن
ةديسلاوً،اضيأاهتامحنمناطلسةيكزهتنباتناكلب،طقفاذهسيل
تايرخألاهتانبونيدلاناهربهنباو،ةزاتممونايبةفزاعتناكةكزانىلوألا
.]94[كلذكاوناكةمعانةناطلسلاوةعيفرةناطلسلا
ءارمألاءالؤهلناكل؛ةايحلابترمتساوةينامثعلاةلودلاطقستملولو
ينامثعلارصقلايفيلاعلايقيسوملانفلااذهاوقوذتنيذلاتاناطلسلاو
راثآلاجتنتٍةئيهةباثمباودغلو؛يكرتلايقيسوملادهشملايفمهتامصبومهريثأت
.نيرشعلانرقلايفنييقيسوملايمحتوةميظعلاةينفلا
ةسائرلةينوفميسلاارتسكروألاينانفمظعمنأ،كلذىلعلاثمحضوأو
ملأ.ينامثعلارصقلايفةينويامهلاىقيسوملانممهليحرتمتدقةيروهمجلا
يفةيقيسوملاةسردملالخديذلا)1958-1880(روغنوأيكزنامثعنكي
ةداقرخآلالقتسالاديشننيحلتبهمجنعطسو،1892ماعرصقلا
انلالقتساديشننيحلتيفنونيدمهذهلاحلاونحنف!؟ةينويامهلاىقيسوملا
ةكلملاهذههدنعفشتكانمنأنعًالضف.ديمحلادبعناطلسلاىلإ
هوبّقليذلايناثلاديمحلادبعناطلسلاوهةعرسلاهذهباهريوطتنّمأو
!رخآًاصخشسيلورمحألاناطلسلاب
ةيروهمجلانإ":لوقينمىلإرظنينأنكميلهف،كلذكرمألاناكاذإو
نحيملأمث!؟لقاعلجرهنأىلع"ةينامثعلاةلودلانمترتبةعطقةيكرتلا
رادقمبيفاقثلامكارتلالكشيديمحلادبعناطلسلانأكردننألتقولا
يتلاتاكرحلامهأنمكلذنأو،ةيروهمجللةيتحتلاةينبلاسسؤمهنوك
!؟هتروصلكشت



ديمحلادبعناطلسلاتانبنمولغوأنامثعةشئاعثدحتت
هدالوأنمٍريمألكلرضحأديجملادبعناطلسلااهّدجنأ)1887-1960(
نأو،نييسنرفلاونييلاطيإلانمىقيسوملايسّردمهرصقىلإّمضو،ونايبةلآ
ردناسكلأيسنرفلاملعملاديىلعىقيسوملاىقلتيذلاديمحلادبعاهدلاو
ثدحتيناكو،ًةليوطًةدمفزعلاىلعلمعيّتزينوديلاطيإلانحلملاويدنفأ
.ىقيسومللهصصخيًاتقوهلعدتملمومهلابةئيلملاةايحلانأٍفسأب

،ىقيسوملاتالآهدالوألرضحأهرودب،ديمحلادبعناطلسلايأ،وهو
عمتسيو،هلاوفزعينأمهنمبلطيناكو،ىقيسوملابلاغتشالاىلعمهّضحو
يفهمهفةجردىلعليلداذهو؛تدجونإءاطخألامهلححصيو،مهيلإ
.ىقيسوملا

طمنلاحّجريناكاهدلاونأىلإانهابتناناطلسةشئاعدشتامك
ىلإهّدروروطتلااذهليوأتنكميو.يكرتلاطمنلاىلعىقيسوملايفيبوروألا
هنأكوديجملادبعناطلسلاهدلاودهعيفرصقلايفاهيلعأشنيتلاةايحلا
...هدلاوبرثأتم،يبوروأريمأ

زيزعلادبعناطلسلادهعيفىقيسوملابرصقلاةقالعتناكامنيبو
ىلإهجتتديمحلادبعناطلسلادهعيفتأدب؛يكرتلاطمنلاىلإليمت
قيفرلاوقأبسح،اهتناكمةيبوروألاىقيسوملاتذخأو،يبوروألاطمنلا
.لغنفسدمحأ

دبعناطلسللاهميدقتوديشانألافيلأتلٍقابسيفنويقيسوملالخددقو
ًادئاقناكو-اشاببيجنبرجدقو،شرعلاهئالتعادنعيناثلاديمحلا
ضرعتسانأدعبو،ناطلسللهديشنّدعأوًاضيأهظح-رصقلاارتسكروأل
وهناكف،اشاببيجنديشنراتخا؛اهيلإعمتساوةمدقملاديشانألاناطلسلا
ةيمسرلاتالافتحالاوةعمجلاةيحتمسارميففزعييذلايديمحلاديشنلا
لالقتسالاديشنناحلأىقيسوملاءاربخوزعيو.همكحماوعأةليطىرخألا
ديشنلاناحلأىلإً؛ايقروًةدوجديشانألارثكأنيبنمرشاعلاماعلاديشنو
.يديمحلا

ةيقيسوملاةقرفلا-تانبلاودنابنعًائيشنوملعتمتنكلهً،انسح
ميلسدهعيفةيادبةقرفلاهذهتلكشت؟رصقلايف-تايتفلانمةفلؤملا
،ميرحلاتيبيفرصقلايفكلذدعبترمتساو،ديجملادهعيفمثثلاثلا
تابستنملاتانبلانمةريغصودنابةقرفيتيزينودلرغصألاخألاسسأدقو
.ميرحلاتيبىلإ

دئاق-اشابناميلسلهرماوأىطعأشرعلاديمحلادبعىلوتاملو



نممغرلاىلعو.ميرحلاوأ؛تانبلاودنابءايحإل-ينويامهلانيباملايقيسوم
اهدحيفتققحتدقف؛تامزألاوبورحلاةجيتنءيشلاضعبتلقرعتاهنأ
.]95[ةيوقفزعةقرفوةريغصارتسكروأةقرف,ىندألا

؛ٍةليوطٍدوهجلًةليصحتناكدقوتانبلاودنابنأفسؤملانمو
]96[شرعلانعديمحلادبعناطلسلاعلخدعبنييداحتالاديىلعتقرفت
.

اهتاركذميف)1977-1886(ديمحلادبعناطلسلاتنبةيداشثدحتتو
اهدلاوتشهدأفيكو،ودنابلاةقرفيفاهكارتشاو،اهتلوفطيفاهللستنع
.]97[هتكحضأو،حرسملايف

ةقرفنعةعئاشلاةيخيراتلاتالجملايفتامولعملاضعبترهظدقو
.]98[نامكلاوونايبلاكفزعلاتالآضعبنمٍةفلؤمٍةريثمودناب

،طقفتايليثمتلاوتايحرسملاىلعرصقلاحرسميفتالفحلارصتقتمل
ةوعدمتتو،ةيئانغلاتايحرسملاوةيقيسوملاتالفحلااهيفيرجتتناكامنإ
لاثمأ،رصقلاىلإرخآىلإنيحنملوبنتسإروزتيتلاةيحرسملاقرفلا
سريبسيدانازوسويروتسيرديياليدأوتدراهنربةراسةيحرسملاتامجّنلا
.]99[يدوجمادمو

350اهيفةمخض-راوتافريسنوك-ٍةيقيسومٍةقرفكزدليرصقناكدقل
ً.افظوم



ناخديمحلادبعلةصاخلاتافصلاىلعءاوضألاطلسننأانهلواحن
:سانلانمريثكهفرعيالامم

يفهتاراهمىلإًةفاضإًارهامًاراجنديمحلادبعناطلسلاناك:ةراجنلا
ملعتيفأدبدقناكو.ةصاخلاهتاودأرصقلايفهلتناكو،ريفنتلاوةفرخزلا
يدتريناك.رصقلايفًافظومناكٍّيواسمنٍراجننمٍبيغرتبةنهملاهذه
دمحميشابزويلاةبحصبةراجنلاةشرولخديو،هغارفتاقوأيفلمعلاّيز
كانههسفننعبيغيو،ةناخبوط؛ةحلسألاعنصميملعمنميدنفأ
ريغو،تايلبطلاودضانملاونئازخلاوبتاكملاليصفتيفاهيضميٍةليوطٍتاعاسل
رصقيفيلانوصتدوجدنعتناكهيديباهعنصيتلادضانملاىدحإو،كلذ
ةلواطلاهذهسأرىلعّملسدقو،)1973(كانههلمعةرتفةليطاياكنچ
بتكملسيئركناروبيرأنيكتىلإهماقم؛هيديبديمحلادبعاهعنصيتلا
امدنعةيروهمجلاةسائركروتوروقيرخفسيئرلارداغنيحةيروهمجلاسيئر
ىتحاهناكميفةدضنملاتناكنإيردأتسل؛ةيناثةرتفلباختنالارسخ
.ةراجنلاةشروءاردمنمرهاطلامكيئاورلادلاوناكو.المأنآلا

اهريغوةيامرلاوةحابسلاوليخلابوكرهبابشيفىوهيناك:ةضايرلا
.تاضايرلانم

تايلاديملاراتخيو،حالسلالامعتساديجيناك:ةيامرلايفهتراهم
هقلطييذلاصاصرلاباهبقثيوءاوهلايفاهيمريوهمسااهيلعبتكيوًافادهأ
.هفادهأًاققحم

يفهئانببرمأيذلاحرسملاىلإوعديناك:حرسملاواربوألابهتقالع
تناكو.هتلئاععماهدهاشيو-اربوألا-ةيئانغلاتايحرسملاوتايحرسملارصقلا
-1805ماعهتافو-Schillerكيرديرفروهشملايناملألارعاشلاةيحرسم
،نمراكو،ةدئاعو،اتيفارتالو.هيلإتايحرسملابحأنمقرطلاعاطقناونعب
نكيملهنأريغ.هيدلةيئانغلاتايحرسملابحأنم،توكسامو،تسوفو
ةوعدىلإعراسيلب،تايحرسملادهاشميفقرغلابهطيحمنعبيغيل
؛هرصقتالاجردحأوأحرسملايفنيرضاحلانمهتلودناكرأوأهبتاكشاب
تاذو.]100[ةمزاللارماوألارادصإنعرخأتيالوً،امهمًارمأركذتاملك
ذإ؛يلاطيإلادهعلايلوةبحصبتايحرسملاىدحإدهاشيناطلسلاناكةرم
نامهياناكامنيبو،ةيحرسملاةياهنىتحرظتناف،كلملالايتغابًةيقربىقلت
يلونكل،كلملاةلالجبهبطاخيوهوربخلاهلنيبينألواح؛جورخلاب



قالطإبةنيفسلانتمهئالتعادعبكلملابناطلسلاهأنهف،هبتنيملدهعلا
.]101[ةيعفدمةفيذق101عفادملا

،لغوغثحبلاكّرحميفديمحلادبعنعمتثحبنإ:لويخلابهفغش
ٍلويخلروصةشاشلاىلعترهظنإاوأجافتتالف؛روصلاىلعمتطغضمث
تايالوللسيئرلوألديمحلادبعناطلسلااهادهأيتلالويخلايهف،ءادوس
ةدحتملاتايالولايفلويخلاهذهو.ةينامثعلاةلودلاروزيةيكريمألاةدحتملا
دبعنأريغً.امداهاقنأو،ةليصألاةيبرعلالويخلاقرعأنمةيكريمألا
مسابرهتشايذلاليخلااذه،ضيبألاناليحكليخبًامرغمناكديمحلا
ذاقنإبهترهشتغلبدقو،دادغببرقشيعتٍةريشعسيئرهكلميوناحرف
رصقناردجًةزواجتمديمحلادبععمسم؛ةكرعملاناديمنمهّرجبهبحاص
.ليخلااذههيدهينأةريشعلاسيئرنمبلطيدادغبىلإلسرأف،زدلي
لوبنتسإيفةروهشملالويخلانمٍدحاوكسانلاةنسلأىلعناحرفيقبدقو
.]102[ةليوطماوعأل



بويأءانيميفةنيفسلابهلوزندنعديمحلادبعناطلسلا
.ةيسنرفلاL’illustrationةلجمنم.فيسلاديلقتمسارملجأنم



ييسامولبدةنسلأىلعتددرتيتلاةماهلالاوقألاتائمنيبنم
ةيجراخلاهتسايسنعثدحتتيهوديمحلادبعرصعيفىمظعلالودلا
عمءاوعلانقتيديمحلادبعنإ":يدنعٍريبكًىزغمتاذةرابع،ةيكذلا
."بائذلا

ينعيوهو،Howlingwiththewolves:يزيلكنإلالثملااذهلصأو
،كنأشوكعدتنأاهنكمي؛بائذلاكرصاحتوٍلبجةمقيفنوكتامدنع
كنأباهعنقتو،اهلثميوعتنأعيطتستامدنعطقف؛كسفنبوجنتككرتتو
ًةضرعنكت،ءاوعلاريغرخآٍلمعبمايقلاوأرارفلاتلواحنإو،اهنمدحاو
ءاوعلانقتتنأةاجنللةديحولاكتصرفف،بائذلاباينأنيبقزمتلاوموجهلل
.يوعتامك

يفىربكلافواخملاريثتيتلاةيقرشلاةلأسملاسجاوهتبهدقل
دقف،]103[نيرخآلاةلودلاتاميظنتلاجرويناثلاديمحلادبعقامعأ
ةفاحىلعةينامثعلاةيروطاربمإلافوقوىلعةعطاقلالئالدلالظيفتأشن
ىلععارصلاعالدنارظتنتاهبطيحتيتلابائذلاةدئاميف،رايهنالاوقزمتلا
فرصتينأديمحلادبعلواحيس؛اذهكٍريطخٍجرحٍفطعنميفو.اهمساقت
ةلودلانأىلعرصعلابائذعانقإلواحيو،ىربكٍةلودكلقألاىلع
تايناكمإلاعيمجدشحىلعراهنليللمعيو،ىمظعتلازامةينامثعلا
باسحلامويلدعتسيو،اهقزمتوةلودلاماسقنانودةلوليحللاهكلمييتلا
ةيفصتهيفّمتتسيذلامويلاكلذلدعتسي،معن...هنمرفماليذلامداقلا
...ةلجؤملاةميدقلاتاباسحلا

اهلراحتيتلاةيسايسلاتاروانملاوةشهدملاةيسامولبدلالامعألاو
ةرتفلاهذهيفٍّفينوًاماعنيثالثةليطديمحلادبعاهبماقيتلاو،بابلألا
دسجلابموعينأاهلالخنمعاطتساو،ةينامثعلاةلودلارمعنمةجرحلا
ىلإهلوصونّمؤيو،ةديكألاةفيخملاثداوحلارايتقوفةلودلاهذهلمألا
ءارآاهلوحىقالتتًةطقنلكشيكلذلك...نيرشعلانرقلانملوألاعبرلا
ةلودلاطوقسريخأتيفلامعألاهذهةيمهأنوكردتسو.ءادعألاوءاقدصألا
)1818ىتحو1878نم(ًاماعنيعبرأققحملاتوملانماهذاقنإو،ةينامثعلا
.ثادحألاريسنوعباتتامدنع

ةفيخملاتاونسلا
ٍةقفشالبةريغصلاكامسألاعالتباتاونس)1905-1890(تاونسلاتناك



؛رصمودنهلااهلالتحادعبف.ةطيرخلانعاهلاوزوةريبكلاكامسألالبقنم
.ايسيدورواينيكونادوسلاقرشاهيلإتّمضو،ايقيرفأوحنايناطيربتهجوت
نماهتاوقتدشحو،يلايربمإلاسفانتلايفادنلوهتلخدءانثألاهذهيفو
ةرطيسلاًةلواحم-ريوبلالئابقنملّحّرلانيعرازملانممهتيبلاغ-اهناكس
لخادلاىلإتلغلغتدقو،رصمىتحونروبعرازمنمةدتمملايضارألاىلع
،لاڤسنارتو-جناروأ-لاقتربلااتيروهمجلّكشتلةيناطيربلاتاوقلاطغضتحت
.يقيرفألاقرشلايفزيلكنإلاعمسفانتلاةبعليفاتلخدو

،يلايربمإلامساقتلاعارصيفلوخدلانعًاضيأاسنرففلختتملو
ةيامحلاتحتاتناكنيتللارئازجلاوسنوتاهتضبقىلإمضتلاهتاوقتكرحتف
يتأتتناكو.ةينامثعلاةلودلانمامهتعطتقاو،ٍةليوطٍتاونسلةينامثعلا
اذكهوً،اضيأناملألاراظنأّطحمتناكسافنأالإ،سافةنطلساهدعب
ءانثألاهذهيفو.اهيلعيناملألايسنرفلاعارصلايفةيبرغلاايقيرفأتلخد
،ىطسولاايقيرفأو،داشتو،لاغنسلاو،ىربكلاءارحصلالالتحااسنرفتعاطتسا
.ةيبرغلانادوسلاو

،سافيبرغنمٍضرأةعطقاهلالتحاباينابسإتيضرىرخأةهجنمو
ىلإمضتللاغتربلاتمدقتو.يسلطألاطيحملاىلعيناتيروملالحاسلاو
،اهتحاسمنمًافعضنيثالثلاىلإنيرشعلازواجتتتاحاسماهتيفارغج
تمستقاف،مساقتلاعارصنمُجنتملنيصلاىتح،قيبنزوملاوالوغنأتلتحاف
نابايلاراصتناعيمجلاشهدأكلذكو.ياهغنشربكألااهءانيمةيبوروألالودلا
مساقتلااذهلاتضهننيتللانيتيقرشلانيتوقلانيبنم؛1905ماعايسورىلع
جورخلاوةلحرملاهذهزايتجانمةينامثعلاةلودلانّكمتلناكامنيبً،اضيأ
.]104[ةصاخلااهتشهد،يضارألايفرئاسخلالقأب

يتلاايناملأبيصننمايقيرفأبرغبونجيفقيناجنتلاتناكامنيب
ةيواسمنلا-ةيرجملاةيروطاربمإلاترطيسو.ًةرخأتميضارألاديصيفتجرخ
ةويحتارامإىلإايسورمضرابتعالايفانذخأاذإو،كسرهلاوةنسوبلاىلع
ةرابجلادوهجلامجحكردنساهدنعف،اهيضارأىلإىربكلاايريبيسوىراخبو
.ةقدحملاىربكلاكلاهملانماهبانذقنأوديمحلادبعناطلسلااهلذبيتلا

هبشتزاغلألابةئيلملاةمسلطملاديمحلادبعناطلسلاتاونستناكدقل
هلجسيًافدهلعل،اهقئاقدنوبقرتت،ٍةرساخٍةارابميفعطقتسملاتقولا
دقوتتةريثكلامآو،يهتنتالوقئاقدلاكلتلوطتنأنونمتتو،مكقيرف
تاقوألاو...ءيشلكريغتينأنكميٍةظحللكيفف،وبختىرخأو
.]105[ريثكلالمحتخيراتلايفةعطقتسملا



نمىرخأءازجأىلإدتمينأةينامثعلاةلودلارمعلنكميناكامبر
ىلإتدعصو،يناثلاديمحلادبعتلزعيتلاةعومجملانأول؛خيراتلا
،يلودلافقوملاًاسّملتمهدحواهانبيتلاةيجراخلاهتسايسرجهتمل؛مكحلا
ٍتانزاومىلعدمتعتثيح؛اهذيفنتيفةبعص،اهتغيصيفةلهسيهو
ىلعترمتساو،اهيفرظنلاتداعأوتّثيرتاهنأول،معن...،ٍقيقدٍنزاوتو
؟ولعفنتاذامو...نكلو...ٍّربدتوٍيعونعهدعبةيجراخلاهتسايس

.ةشبحلايفبائذلاعمهصقروديمحلادبعةسايس،ةيادبلايفلوانتنس
ةشبحلايفديمحلادبععباصأ

لجأنمًةرّخأتمتمدقيتلاةيبوروألاىوقلانمايلاطيإتناك
نأًةلمآ،اهنمةبيرقلاقطانملاىلإاهراظنأتهجتاف،يرامعتسالامساقتلا
تعضوورمحألارحبلاىلإتعلطتف.دعبمساقتلااهلطيملقطانمدجت
،اهّتيهشلاموصلاتراثأفبونجلاوحناهرظنتبّوصو،اهينيعبصنايريترأ
ئطاوشنم-مويلاايبيل-يزاغنبوبرغلاسلبارطدنعتفقوتً،اريخأو
،سافباسنرفلاغشناتلغتساو،لانملاةلهساهنأتأرو،ةيلامشلاايقيرفأ
.1902امبرو1901ماعةمسدلاةمقللاكلتماقتلالًةعرسمتكرحتو

هسيساوجف،صاجإلاعمجتزدليرصقيفميقملالجرلادينكتمل
لعفنمديمحلادبعلدبالو.تادجتسملالكبهنوربخيابوروأيفنوثوثبملا
كرديو،ايقيرفأيفةينامثعلادودحلافارطأىلعةظفاحملالجأنمامٍءيش
اسنرفو،اهّتيوطثبخبارتلكنإ.رمألااذهيفهنيعيٍفيلحىلإةساملاهتجاح
.امهبقوثولانكميال؛سافيفاهرارقتساواهنكمتدعبايبيليفاهعامطأب
!؟لمعلاامف،بئذلاىلإةجعنلاّملسينمكنوكيسورلاعمفلاحتلاو

نييسونسلاكيرحتنمدبالف،لخادلايفةرملاهذهلحلانمكي
،يزاغنببونجىلإةدتمملاءارحصلاطسوءارضخلاةرفكلاةحاويفنيميقملا
برغلاسلبارطنوكتنأنكمياهدنعو،مهميظنتومهبيردتنمدبالو
دبعناطلسلافلكيكلذلجأنمو.ءادعألايديأيفطوقسلاىلعًةيصع
ةيسنرفلاوةيبرعلانقتيناكو،اشابديؤمقداصهدازمظعديمحلا
نمعافدلاهبلطتيامءارجإو،فاشكتساللنييسونسلاىلإهلسريو،ةيناملألاو
.ٍدادعتساوٍبيردتوٍميظنت

نيرشعلانرقلايفديمحلادبعناطلسلاةسايس
ايناطيربهيفتناكٍتقويفةيجراخلاهتسايسديمحلادبعناطلسلاىنب
اسنرفو،ٍديعبٍّدحىلإىمظعلاةوقلاةناكملتحت؛مويلااكريمأيهامك
.يلودلافقوملايفةدعاصةيبوروأًالودتناكايسورورجملاوايناملأواسمنلاو



ةيلودلاتادهاعملاماظنىلإايناطيربتهجتانيرشعلانرقلاةيادبيفو
دبعلةيجراخلاةسايسلااهعمتمغانتو،يلودلااهدّرفتاهءاروًةّفلخم
لئالدلاتناكلب،اهتيلالقتسابلستيتلاةيعبتلاينعيالاذهو.ديمحلا
ئطومنعةريغتملاةيلودلاطورشلايفثحبيديمحلادبعنأىلعةمئاق
نيتوقلوخدنّمؤتٍةدّقعمٍةديدجٍةيجراخٍةسايسءانبلدعتسيو،ٍمدق
عارصلالاجمىلإ،نابايلاوةيكريمألاةدحتملاتايالولاامهنيتديعبنييمظع
.يلودلا

،ةلودلابنييسونسلاطبرداعأنأدعبالإاشابديؤمقداصدعيمل
دبعناطلسللةركبملاةيقابتسالاةوطخلاهذهبو.اهلءالولامسقنيّدؤم
تعلتقاو،اهئالوواهدهعيفًةقداصايقيرفأنمةعقبلاهذهتيقب،ديمحلا
يدهمدمحأخيشلاءوجلو.1919ماعىتحاهنمنيرمعتسملانايلطلاروذج
ًةجيتنالإنكيمل،معدلابلطللالقتسالاتاونسيفايكرتىلإيسونسلا
.يسونسلايدهمخيشلاهمعنيبوديمحلادبعنيبتماقيتلاةقالعلاكلتل

ىلعظفاحتنأتعاطتسايتلاةليلقلالودلانمةشبحلاتناكو
ًاديفحهسفننلعيكلنماهكلمناكو،تاونسلاكلتيفايقيرفأيفاهلالقتسا
نَمونيملسملانماهلهأاسمُخناكو،مالسلاوةالصلاهيلعناميلسانديسل
لهأنإف،ةنكادلامهترشبنولنممغرلاىلعو.ىراصنلانممهنمىَّقبت
لوصألانماونوكيملو،دوهيلاوبرعلاكةيماسٍلوصأنمنورّدحتيةشبحلا
.ةيناربعلاوةيبرعلاكةيماسكلذكمهتغلو،ةيقيرفألا

!؟ديمحلادبعيداعيافصيمايبناكاذامل
هربتعايذلاديمحلادبعناطلسللهتوادعنعافصيمايبفقوتيمل
امدنعكلذلو.هتافوىتحهنعحفصيملو،ةركبملاهدلاوةافونعًالوؤسم
يفاهتاركذمرشنبديمحلادبعناطلسلاتنبولغوأنامثعةشئاعتأدب
اميفتلوحتيتلاو-1950ماعنطولاىلإاهتدوعدعبةايحلاةديرج
ةيوازلايفافصيمايبلّتّيلمةديرجيفناتلاقمترهظ-ٍباتكىلإدعب
وهو،اهنمبلطيةشئاعةديسللحوتفمباطخناونعباهيفبتكييتلا
نمًائيشرشنتالنأو،تمصتنأ؛ةشئاعةديسلاباهتبطاخمىلعرصي
لجسدقو.يكرتلاخيراتلاةسسؤملبقنماهقيقدتمتينألبقاهتاركذم
،نويلاحلاهوضراعمويناثلاديمحلادبعناطلسلاهباتكيفناغوأفئار.م
.هفرصتوافصيمايبتاباتكىلعهّدرو،هضارتعا؛1956لوبنتسإ
يمايبسفنيفديمحلادبعلةوادعلاهذهتتبنأيتلاةثداحلايهامف
!؟ظفاحملاهكولسو،هتينطونممغرلاىلع؛افص



ىلإديمحلادبعلًاضراعمناكو،ًةرطفًارعاشافصليعامسإهدلاوفرعي
نعهطاقسإو،هيلعبالقنالالجأنمطيطختللهعفدتيتلاةجردلا
،يمايبمسابولغوأزاويأريشبثحبىلععالطالامكنكميليصافتلل-مكحلا
يفافصليعامسإكراشيو-لوألاءزجلا،ناكوتوأتاروشنم،1998لوبنتسإ
يدوتنأٍةضراعملنكميًىدميأىلإً:ابجعلأسنانلعجتيتلاةثداحلا
!؟اهبحاصب
ةيزيلكنإلاةلودلاةدناسمىلعَلوصحلاةضراعملاُّمهناكتقولاكلذيفف
اومدقت؛معدلااذهىلعلوصحلالجأنمو.ديحولامهلمأاهوربتعايتلا
دضمهبرحيفمهتدناسمهيفهلنونلعييزيلكنإلاريفسللكرتشمباطخب
،ابوروألامشنماومدق،لّحرضيبنوعرازممهتيبلاغيفمهو-ريوبلا
دوسلاايقيرفأناكسنماوسيلو،اهلالتحادعبايقيرفأيفمهعرازماوماقأو
نيعوطتمبرحلايفكارتشاللمهدادعتساو-لالقتسالالجأنمنولتاقينيذلا
هترظننكتملو،ًةفورعمزيلكنإلاعمديمحلادبعةسايستناكو.]106[
.غارفلانمًةعبان؛ةيبيلصلابورحلاددجيلجرهنأىلعنوتسدالجىلإ
عضولليحلالكبلسوتتاهتدايستحتملاعلاعضوىلإتعسيتلاارتلكنإف
.ًاضيأاهتطلستحتةسدقملايضارألاىلعنورطيسينيذلانيينامثعلا
لكيُِفنو،ةيزيلكنإلاةرافسلابتلصتايتلاةعومجملاهذهىلعضبقلايقلأ
،عوجللهيفنوكرتيٍلدبالبيفنلااذهنكيملو،ناكمىلإمهنمٍدحاو
ًءازجشرق2500هردقبتاربساويسىلإًايفنملسرأافصليعامسإف
.]107[...!؟ديمحلادبعىلعافصيمايببضغياذاملفً،اذإ.زيلكنإللهتلامعل
انرومأيفعانقإلاىلعانتردقميطحتلًاببسفرصتلااذهلثمنوكيالأ
،هبفرصتامسكعبموقينأافصيمايبىلعناك...!؟ىرخألاةيركفلا
نمًالدبوً،ايناث-لاقيامك-ةينطولاةينيميلاهلويملو،ًالوأهسفنلًةمدخ
يفثحبلانعًاديعبهتلئاعدضهذختاٍرارقيفديمحلادبعناطلسلاماهتا
ىرحتيو،فقوملامهفلواحيوًايعوضومنوكينأهيلعناك؛هتلادع
ملهنكل...ةيقادصملانمًاعونهسفنلنّمؤينأاهدنعنكميو،بابسألا
يتلاةليوطلاماوعألاهذهلكنممغرلاىلعهنأبجعلانمو.لعفي
...ًاربقهدلاوىلعنِبيمل؛هدلاوبهردغلديمحلادبعىلعهبضغيفاهرده

يفاهنمةدافتسالاةيفيكواهصئاصخوةشبحلايفًايلمديمحلادبعركف
تناكو.كلملاىلإةيركسعةئيهلاسرإةياهنلايفررقو،نايلطلاةهجاوم
،اشابديؤمقداص،ىرخأًةرم،مهسأري،ٍصاخشأةثالثنمًةنّوكمةئيهلا
.ةميقلاايادهلامهعمنيلماحابابأسيدأةمصاعلاوحنمهتلحرتأدبو



تهجوتو.يساسألااهضرغنامتكّمتًةفرصًةيسامولبدًةرايزتناك
ًايمسرًالابقتساكلملامهلبقتساو،ةمصاعلاىلإتلقتنامث،يتوبيجىلإةئيهلا
:هيفلوقي،ديمحلادبعناطلسلاباطخكلملاىلإاشابقداصمدقوً،ارهاب
ايادهلاهلمدقيمث،"ةشبحلايملسمةامحو،ناميلسانديسدافحأمتنأ"
رثأتدقو،ةيساملألاوةيضفلاوةيبهذلااهدامغأواهتاضبقبفويسلاو،ةميقلا
،لاشراملايأ؛ريشملاةبتربباطخلايفهيلإناطلسلاهجوتنمًاريثككلملا
اهبعاطتساف،ةيشبحلالئابقلاءاسؤرتلاطيتلاةميقلاايادهلاىلعةوالع
.اهنمنكمتيو،مهبولقوزغينأناطلسلا

باطخلانايبو،صاخلارمألاروديتأيل؛بارشلاوماعطلامسارمتهتنا
نمةماتةيرسيفدعتستايلاطيإنأاهتاّيطيفلمحتةلاسرلاتناك.يرسلا
ناكو.لاموصلاوايرتيرأًالوأفدهتستاهنأكلمللنيبيو،ةشبحلالالتحالجأ
يفايلاطيإاونقلدق-تاونسينامثىلإعبس-نينسعضبلبقةشبحلالهأ
،ةركاذلايفًةيدناهثادحأتلازالًاسردمهدالبلالتحامهتلواحمءانثأ
حورتيحأو،ةثيدحلاحورجلاىلعحلمللاٍّشرناطلسلاةلاسرتءاجف
لب،ايادهلاولئاسرلادنعرمألافقوتيملو.نايلطلادضمهدنعةمواقملا
،دوشنملااهفدهىلإتادعاسملاتلصوو،ةحلسألاءارشلدوقنلاتلسرأ
دعبمهيلعةرطيسلاعيطتسيٍدحأنمامو،ةوقلاوحالسلاةشبحلاتكلتماف
ولحيامككلذدعبنايلطلاثحبيلو،ةمواقملانيبومهنيبلوحيوأ،نآلا
...مهظقيأنمعمهل

دقف،ديمحلادبعاهجسنيتلاكابشلاىلإءطببهجتتةسيرفلاتناك
مهدشحتل؛يزاغنبوبرغلاسلبارطنماهدونجبحسىلإايلاطيإتعراس
ملهنأنممغرلاىلعو،ةكرحلاروطىلإتلقتنايتلاةشبحلادودحىلع
سفنتو،هديرياملانديمحلادبعناطلسلانإف،امهنيببرحبشنت
نأعاطتساو،يزاغنبوايبيليفنايلطلانمصلختدقف،نيحىلإءادعصلا
ةماقإيفهتسايسلًافالخو،شرعلانعهلزعمتاذإىتح.ةشبحلايمحي
عدوتسمىلإبرغلاسلبارطهليوحتولحاوسلاىلعةيديمحلارفاخملا
مهتردقكلذبتفعضف،زكرملاىلإاهولقنوحالسلانويداحتالاعمج؛حالسلل
،يبيللاربلاىلإةيلاطيإلاتاوقلالوزنلًادهممقيرطلاراصو،ةمواقملاىلع
.1919ماعىتحنييسونسلاةمواقملضفبةيلخادلاقطانملاتدمصو
مغرلاىلعيدنفأداؤفنامثعةدازخيشلاةدايقبةيبيللاةمواقملاترمتساو
ةمواقمديمحلادبعاهسرغيتلاروذبلاتعاطتساو،سوردنومةندهنم
...ىرخأًةرتفلالتحالا



ديمحلادبعليسايسلاءاهدلاويجيتارتسالابناجلااذهناكدقل،معن
نععافدللسوردملاطيطختلانوكينأيغبنيفيك؛ٍحوضوبنارهظي
؟ٍبوصلكنمىوقلااهيلعتفاهتتامدنعلبقتسملايفةيروطاربمإلا
تاوقلاميظنتو،ناكملكيفراشتنالاىلعًارداقنوكينليزكرملاشيجلاف
انهنمو.ةمواقملارمعةلاطإنمهنانِّكميعافدلايفاهتكراشموةيلحملا
نوكتت،رغصأةديدجةيروطاربمإءانبىلعهرارصإببسمهفتننأعيطتسن
؛سكرجوطوؤانرأوٍداركأوٍبرعوٍكارتأنمةيمالسإلارصانعلانماهعئالط
نٍيحنمةملسملاريغرصانعلااهنعلصفنتةريبكلاةيروطاربمإلاىريوهو
،ايقيرفأبمكحتتةدعاقىلإايبيلليوحتلهيعسىلعةلدألاانيدلو.رخآىلإ
.]108[ناقلبلايملسملٍذالموةدعاقىلإطوؤانرألاو

ملف،لجأٍةطخلكلنكلو،ططخلاهذهةمظعيفٍّكشنمامو
تستاونسيضمتدكتملو،ايبيلتطقسىتحثالثتاونسيضمتدكت
.ةيبرعلادالبلاوطوؤانرألانمانيديأضفننانكىتح

يمالسإلاملاعلاميظنت
-ناطلسللنكيملف؛يسورلالالتحالاتحتنيملسملاعاضوأنعامأ

نأنودنممهريصملمهملسيو،مهنأشومهكرتينأ-نيملسملاةفيلخوهو
،مهنيبةوعدلليدنفأميلسيراخبلاخيشلامهيلإلسرأدقفً،انكاسكرحي
نأو،نيملسملارئاسونيديرملاوخويشلانيبةيمالسإلاةدحولاراكفأرشنو
.مهعمةفيلخلا

رشنل؛جحلامساوميفةكمىلإمهلسريوءاملعلاةريخراتخيناكو
ةدحولاراكفأليوحتو،ايندلاءاحنألكنمنيمداقلاجاجحلانيبةوعدلا
موقيناكو.سلاجملاثيدحنوكتل،اهبقلعتياموةفالخلاةيمهأوةيمالسإلا
رفاظخيشلاوىدهلايبأخيشلاعمنواعتلابهرصقيفلامعألاهذهميظنتب
ةيلخادلاةمواقملاميظنتسنوتيفيلذاشلارفاظخيشلاعاطتسادقو.يدنفأ
.اسنرفدض

لاجرفقيمل،ايقيرفأنمىربكلاءارحصلابونجونروبيفكلذكو
يتلانيشاينلاوةمسوألاوايادهلااومدقلب،يديألايفوتكمديمحلادبع
ءفديفةتفللاهذهتمهاسف،1885ماعديمحلادبعناطلسلااهلسرأ
ةركفتأدبو،ةينامثعلاةفالخلاةوقبًاروعشتحنمو،نيفرطلانيبتاقالعلا
ً.اضيأكانهيمانتلابةيمالسإلاةدحولا

دبعنأنالسرأيمزجىري؛رابجنزنعثيدحلالفغأّالأيليغبنيو
برحيفنيملسملااهناكسويضارألانمًاريبكًاردقدقفامدنعيناثلاديمحلا



ماعذنمف.رابجنزةنطلسكةيمالسإلالودلاعمتاقالعلاءانبىلإتفتلا،93
،رابجنزناطلسىلإةيمسرٍةمهمبيدنفأنيمأديسلاناطلسلافلك1878

فادهأهلنيبمثً،ايناطلسًاماسوهدلقو،ةيبرعلاةغللابًاباطخهلمدقف
يركشهعبتمث.]109[ةيمالسإلاةعماجلاةمدخيفديمحلادبعناطلسلا
يفريبكلااهرثأتارايزلاهذهلتناكف.ديمحلادبعيثوعبمنمنورخآوكيب
قطانمعاستاو،ةهجنمرابجنزةنطلسونيينامثعلانيبتاقالعلاديطوت
يضابألابهذملاراشتنانممغرلاىلعو،ىرخأةهجنمةفيلخلاذوفن
،ةعمجلابطخيفينسلاينامثعلاةفيلخللءاعدلابعفريءاعدلاناككانه
،لوبنتسإىلإديمحنبيلعديسناطلسلاةرايزقايسلااذهيفيتأتو
.]110[1907ماعديمحلادبعناطلسلاهؤاقلو

ةصرفلكلغتسيناكديمحلادبعناطلسلانإلوقلاةلفاننمو
اهفاضأيتلاةيمالسإلاةدحولاةريمختناكامنيبو،دنهلايملسميفريثأتلل
فزعتتناك،ةفالخلاةكرحبةلثمماهتلعفلعفتدنهلايفديمحلادبع
يفهسفنبانلنيبدقو،رطخألامصخلااهرابتعابارتلكنإةوقدييقتيفاهنحل
:ارتلكنإريبكلابئذلاعمهصقرةقيقحءارزولاةسائرفيشرأنمةقيثو
قيزمتيفًادبأزيلكنإلاددرتينلو،رطخألاةيبوروألاةوقلايهارتلكنإنإ
ىلإةفالخلالقنلنوططخيمهو،مهحلاصمهيضتقتامدنعةينامثعلاةلودلا
.]111[يمالسإلاملاعلايفمهحلاصمةمدخيفاهريخستلرصموأةدج

لوألاودعلا:ارتلكنإ
،ةيقيقحلااهبابسأ؛زيلكنإلانمهقلقوديمحلادبعكوكشلتناك

تلحردقف.نوتسدالجكارتألاودعاهدوقيمويلااههجاوييتلاارتلكنإف
مصخاهلحملحو،مرقلابرحتاونسيفهعمةفلاحتملاةقيدصلاارتلكنإ
نأيعيبطلانمناكو.رصملتحامث،ًالوأصربقىلعهديعضوشحوتم
هليغبنيناك،هذهكٍةبعليفف.زيلكنإلاةسايسلديمحلادبعةءارقريغتت
وأ،زجعيامدنعميونتلاتاينقتىلإأجليوأ،ةلمحلابةلمحلاهجاوينأ
ماقاماذهو،ةريبكلاتالزانتلانمًالدبةريغصلاتالزانتلاميدقتىلعلمعي
فزنيهبلقوً،اتقؤمصربقيفزيلكنإلامكحىلعقفاوفديمحلادبعهب
نكتملصربقنكلو،ًةتقؤمةيقافتالاتناك.لوبنتسإةيامحليبسيفً،امد
...رصمىلعةرطيسلابنولغشنمنآلامهاهو،زيلكنإلانويعألمتلةيفاك

امدعبةينونجلانويدلاةماوديفرصميويدخاشابليعامسإلخد
ضورقلاىلعلوصحلاهلوخيزيزعلادبعناطلسلانمزايتماىلعلصح
،دادسلانعهزجعنمغلبو.نويدلانمرحبيفيويدخلاقرغو،ةيجراخلا



ًادجًةرخأتماسنرفتءاجف،سيوسلاةانقنمهصصحعيبنعنلعأنأ
ةيفاكنكتملغلابملانأريغ.زيلكنإلالبقنماهلكغلابملادادسدعب
ىلعنايرجياناكتاذلملايففارسإلاوخذبلاف،اشابليعامسإمهنعابشإل
املو،نويدلابءافولاىلإاهقيرطلاومألافرعتملو،ةرهاقلايارسيفامهدشأ
ةياهنلايفةلوؤسمتناك،ةينامثعلاةلودللًةعباترصمزايتمالاةبحاصتناك
.اهنويدنع

،عفترتنايصعلاوجاجتحالاتاوصأتأدبدقو،طبختترصمتناك
لخدتف،مهلًادئاقيبارعديسلااوراتخاو،مهقوقحنععافدلاطابضلادارأو
ربكألاهنبانيعو،ليعامسإلزعو،ىضوفلاهذهلٍّدحعضولديمحلادبع
ّدحىلإديمحلادبعبرمألالصوو،أدهتملثادحألانكل.اشابقيفوت
ئدابيفيبارعديسلاهتدناسمنممغرلاىلعو.ةيويدخلاءاغلإيفريكفتلا
.ةيبرعلاّةيموقلاىلإهلويمهلقورتنكتملهنأّالإ؛رمألا

اسنرفهيفتناكٍتقويفنييبوروألانيفظوملاعيمجيبارعلاقأ
مدعديدجكيتكتيفاتررقامهنكلو،لخدتللةعيرذنعناثحبتارتلكنإو
ةيامحلرصمىلإاهتاوقلسرتلةينامثعلاةلودلاىلإءوجللاو،رشابملالخدتلا
.امهحلاصم

نماهرودءاهنإودعاقتلاوةلاقإلاكشوىلعةينامثعلاةلودلاتناك
يفهتعرزمدقفييذلاعونلانمًاّرغًامكاحديمحلادبعناكولو.ةايحلا
رصمىلإهدونجلاسرإىلإعراسل؛قوسلايفٍةرزجفلخضكريوهوهتيب
ىريناكهنكل.ريخألاركبملااهعادووحنًاعرسمو،اهلهأةوادعًابستكم
ةربخلانمريبكٍردقىلعناكو،ٍبناجلكنمهبطيحتيتلابائذلا
عاطتساو،همامأةاقلملاةرزجلاوحنٍةوطخلكلبقنيترمركفيهلعجتيتلا
يفةينطولاةكرحلاىلعءاضقللمدقتهنأولو.خفلااذهبنجتينأاهب
،ةيلايربمإلاةيبوروألالودلاحلاصملًةمدخكارتألادونجلاقيرطنعرصم
.]112[يمالسإلاملاعلايفةفالخلاةناكمةعزعزبًاليفككلذناكل

هنأريغ،ءودهلاوةنيكسلاىلإيبارعةوعدبديمحلادبعناطلسلاماق
كاردإنعًازجاعناكيبارعف.امهنيبءافجللًاببسكلذناكف؛بجتسيمل
هعمعفنيالٍعضويفهنأو،رصمهيفشيعتيذلاقيقدلافقوملا
ىلإيبارعلوصوبنايلغلاةلحرمرصمتغلبو.اهيلإءوجللاوةوقلاضارعتسا
بهنباهلهأماقف،ةيردنكسإلايفبهنلالامعأتقلطناو،ةرازولاةسائر
زبخيفةدبزلاعضونمككلذناكو،مهلتقونييبوروألاراجتلالاومأ
تسةدملاهئانيمنمفصقتيزيلكنإلالوطسألاعفادمتقلطناف،زيلكنإلا



12يفةرهاقلاتلخدو،رصملتحتمهتاوقتفحزمث،فصنوتاعاس
.ميلسزوايناطلسلالوخدنمًاماع365دعب1882ماعلوليأ

نكيملنكلو،هجاجتحاىدبأو،لالتحالاديمحلادبعناطلسلاضفر
نونلعيلالتحالكيفمهتداعكاوناكنيذلازيلكنإلادرطىلعةردقلاكلمي
ربكأينطولااشابيبارعمدقاذههلمعبو.رصمىلإتقؤملامهلوخدنع
...زيلكنإللٍةمدخربكأوهنطولٍةءاسإ

مللالتحالااذهف،روفلاىلعتملستساةينامثعلاةلودلانأاوبسحتال
ةلودلانمناكوً،ارشابمًالالتحاناكلب،ٍّينوناقٍساسأيأىلإدنتسينكي
ةلودللةعباترصمءاقبنممغرلاىلعو.عقاولارمأللًاخوضرةينامثعلا
ةرطيسلانأالإ؛اهماكحلوبنتسإنّيعتو،بئارضلااهيلإيدؤت:ةينامثعلا
.زيلكنإلادييفتناكةيقيقحلا

دودحةلأسمالٍفرشةيضقاهنإ
ىعستيهو،لكاشملالاعتفابترمتساو،رصملالتحابارتلكنإِفتكتمل

ةبقعلاةلكشمهيفرجفنت1906ماعوهاهو.اهذوفنواهتعقرعيسوتىلإ
.زيلكنإلاوةينامثعلاةلودلانيبريبكلاعازنلايفًةديدجًةحفصلّكشتل

رصمرارقتساىريوهوديدشلاملألابرعشيديمحلادبعناك
نمًاقلقناكوً،ارطخءادعألادشأكمهنلعأنيذلازيلكنإلاديبنادوسلاو
عبسلارئبيفٍةيركسع-ٍةدعاقوأ-ٍةيماحءانببماقف،لالتحالاةعقرعسوت
ةبصقلااهلوحرشتنتةعلقاهيفتماقف-مويلاةلتحملا-نيطسلفبونجيف
.ةيبرعلاةريزجلاهبشورصموزاجحلاقيرطىلعرطيسيٍّيجيتارتساٍعقوميف
ماعنميلايفزيلكنإلااهلعشأيتلاةروثلاعمقنمٍةبوعصبنّكمتهنأامك

ىلإمهراظنأتهجتاف،اهيفمهفادهأىلإزيلكنإلالوصونودلاحو،1905
ةريزجلاهبشةباوبيهو،ةبقعلاىلإمهتاوقاولسرأو،ةيبرعلاةريزجلاهبش
تقولايفٍّداضمموجهبمايقلانمىرخأًةرمديمحلادبعنكمتو،ةيبرعلا
.ةبقعلالالتحانودةلوليحلاو،بسانملا

ةريزو،وروزيدشرنتافدلاو-كيبيدشريالاريمألاحجندقف
مهبقثينيذلا-رواي-ركسعلانيقفارملانموهو-ةقباسلاةيجراخلا
ٍعفدمبزيلكنإلالبقةبقعلاىلإلوصولايفحجن؛ديمحلادبعمهيلعدمتعيو
قشلاىلإلقتنيلةعلقلايفرارقتسالابعراسو،ركسعلانمنيروباطوٍدحاو
.داضملاموجهلاهيضتقيامباباطةبصقىلعةرطيسلاوهو،رمألانميناثلا
نممغرلاىلعو،زيلكنإلاىلعةقعاصلاعقوةئجافملاةكرحلاهذهلناك
مهنإف؛ةبقعلاىلعموجهللودبلانممهورجأتسانيذلاةقزترملاتالواحم



.اهلالتحايفاولشف
اوحنمو،رصمىلإرطاقتتمهدونجتأدبف،فقوملاةيدجزيلكنإلاىأر

ملامبرحلاباوددهو،ةبقعلاواباطءالخإلمايأةرشعةلهميلاعلابابلا
،لوبنتسإيفيزيلكنإلاريفسلاديمحلادبعناطلسلاىعدتسا.مهبلاطمذفنت
،"!؟انضرأىلعموقتٍةعلقلوخدلزيلكنإلانذأتسأنأّيلعله":هلأسو
."!برحلا"وههاقلتيذلاديحولاباوجلانأريغ

،طسوتملارحبلالوطسأىلإمضنتيسلطألالوطسألانمنفستأدبو
طيطختلنييرصملاونيينامثعلاطابضلاعامتجاديمحلادبعناطلسلابلطو
حجنو،ةلأسملاهذهيفزيلكنإلاعمضوافتلاضفرىلعّرصأو،دودحلا
.]113[نيينامثعلاعمةبقعلاتيقبو،نييرصملاىلإاباطتديعأو،كلذب

تناكاهنكلو،زيلكنإلادنعدودحةلأسمةبقعلاةلكشمتناكدقل
.نيينامثعلادنعٍفرشةيضق

،1898لوليأ21يفدادغبطفنبناتقلعتملاناتينسلاناتدارإلاتردص
ةنيزخلاىلإامهبجومبةيكلملالوحتت،1899ناسين6يفلصوملاطفنو
يتلايهًاضيأارتلكنإّنكلو.ةصاخلاتاكرشلاىلعقيرطلاعطقلةصاخلا
نملالتحالللصوملاوكوكركتضرعتسوردنومةندهدعبف...نيناوقلاعضت
نممغرلاىلع؛ميلورتبشتيربةكرشاهسأرىلعةيزيلكنإلاتاكرشلالبق
امةيلودىواعدديمحلادبعدافحأعفردقو.ةصاخلاكالمألانمامهنوك
.يلياتروأريبلألوقيامكاوذخأ،اوطعأنإ،نكلو.ارتلكنإدضةرمتسمتلاز
دافحألاذخأيسف،نكممريغكلذو،هوذخأامّدربزيلكنإلالضفتاذإ:يأ
.]114[مهقوقح



ةظفاحملالهسلانمسيل؛ٍلماكٍلكشبٍةيزكرمٍسسأىلعتينبًةلودنإ
.]115[جراخلانمودبيامك،ةريخألااهمايأيف،اذهكمٍلاعيفاهيلع
ديمحلادبعناطلسلا

نمةدتمملاةرتفلاو،ديجملادبعتاميظنتلىلوألاةرتفلاانينثتسااذإ
ماظننإف،1913ماعيلاعلابابلاىلعةرطيسلاىلإ1908ماعةيطورشملا
دبعناطلسلاكدحاولالجرلاةدايقىلعموقيناك1946ماعىتحمكحلا
،كرامسبريمألاو،ونونإتمصعو،كروتاتألامكىفطصمو،اشابرونأو،ديمحلا
.ايناملأيفملهليوروطاربمإلاو

تناكلب،ةرتفلاكلتيفابوروأيفًةيطارقميدةيسايسلاةينبلانكتمل
ًادّرفتمديمحلادبعمكحنكيملو،ًةيدرفٍتادايقتاذٍتاموكحوٍتاّيكلم
ةنهملايفهءالمزمزالتةدايقلايفةيدرفلاهذهتناكلب،هرصعيفكلذب
نمو،ايسورىلإليزاربلانمدتمتٍةعساوٍةيفارغجٍةعقريفنورشتنينيذلا
...نابايلاىلإكيجلبلا

كانهنكتمل،برغلايفةيطارقميدلاىوعدنممغرلاىلعف
،اذهانموينمديمحلادبعةرادإىلإرظنننيحو.]116[تايطارقميد
اوسنرفلولحيامكًايطارقوتوأً؛ادبتسمًاطلستمًامكاحهيفدجنامبرلف
رثكتو،ةيسايسلاةيددعتلاهدوستملاعيفشيعناننأل؛هيمسينأنويجروج
سرامتو،عارتخالاقيدانصوتاباختنالابةطلسلاذخؤتو،بازحألاهيف
ةينامثعلاةلودلادجننيحيف،...ةيئاضقلاةباقرلاو،اهرودةيندملاتاعمتجملا
نمًةرصاحمو،ةيسايسوةيسامولبدةشامكيكفنيبرشععساتلانرقلايف
ةعطقماهتلااهنملكلواحت،ايناملأىلإايلاطيإنمو،ارتلكنإىلإايسور
.تازايتمالاعازتنالجأنماهيلعطغضتوأ،اهيضارأنمةديدج

ام":انلقوةجذاسةقيرطبريكفتلاانلواحول،هذهكةبيصعٍةرتفيف
هذهنمانلىقبيسناكيذلاامىرت،"انلوهفيقبامو،تامتاف
يذلايسايسلادوجولااذهانلىقبينأنكمملانمناكلهو؟ةيروطاربمإلا
!؟ايكرتىمسي

زيلكنإلاو،ساقفقلاوناقلبلاسورلاو،لوضانألاقرشنمرألايطعننيحو
ضرألانمةريغصعاقبىوسانلىقبيلهف،ةيلورتبلاعاقبلانييسنرفلاو
ءازجأرئازجلاوسنوتوةنيدملاوةكمف!؟1919ماعثدحامك،ةرقنألوح
...يلأمورلثمةينامثعلاةيروطاربمإلانم



ىقبتمالسإلارادتلخدٍضرألكنأمالسإلايفرادلاموهفمسيلأ
؟انتدايسنمتجرخولوًةيمالسإًاضرأ

نعثحبيويضارألاهذهةيامحلًةسايسدوقينمنأيعيبطلانمف
نمهَجاوُيس-فورظلاهذهلثميف-يضارألاكلتاهيفديعتسيٍةصرفلك
ًاهجونوكيو،هتسايسقيعتلخادلايفٍةهوتعمٍةّلبخمٍتاوصأبكانهوانه
.اهعمقواهعدرلٍهجول

؟نمألامأةيرحلا:ىربكلالودلاةلكشم
لاعفألادودرىرننأنكميو،اهلاعفأدودر،رشبللامك،لودللنإ

ةلودف.ةهباشتمفورظلضرعتتامدنعكلتوأةلودلاهذهيفةلثامتملا
ىلعلدتيتلااهتاسراممبموقت،اكريمألثمةيرحلاةعلقاهنأيعّدتةيلاربيل
،لوليأ11ثادحألبقاناكنيذللاةيرحلاوحاتفناللاهدادعتسامدع
ٍتارم،تاراطملايفقيقدلاشيتفتلل،انباّونمهنيبنمو،عيمجلاعِضُختف
اهلكجراخملاولخادملاعضتو،مهتيذحأباقعأىلإلصيًاشيتفت،ٍتارمو
ىلإنمألاةيضقاهيفوفطتٍةلحرمٍّلكيفو.ةقلطملاةينمألاةرطيسلاتحت
مأًاحيحصكلذناكأءاوستايرحلانمدحلاوحنلودلاهجتت،حطسلا
يفدارفألاتايرحزجحنمهلمحياملكبهجوتلااذهجردنيو..ً.ائطاخ
.ةلودلاءاقبلةيرورضلاةيئاقولاريبادتلاراطإ

؟مزأتملاوجلااذهلثميف1925ماعنوكس-ريرقتنوناقردصيملأ
اننيبدجويالأ؟ةقيرطىسقأبةضراعملاوتالجملاودئارجلاتاكسإهبمتو
يذلاتقولاكلذيفةلودلااهتذختايتلاريبادتلاكلتنأدقتعينمنآلا
ةلودلانإف؛كلذىلعةوالع!؟ةيعيبطتناك؛تاروثلابلخادلاهيفجومي
ّدرىلجتينلاهديصبصبرتتماخرلاكىمظعلالودلااهلوحموحتيتلا
.ةيطارقميدلافرتنمديزملاةسرامميفاهلعف

دجننلاننأالإ،ريكفتلاقحتستةريثكبناوجكولسلااذهلناكامبر
مأًالوأنامألاةماوديفنوكيامدنعيناثلارايخلاىلإليمييذلالقعلا
لب،ٍةيلخادٍتايلآةجيتننوكينلهنإف؛رايخلااذهدجواذإو.ةيرحلا
نمامهو-نابايلاوايناملأيفثدحامك...ةيجراختاكرحتوطوغضلعفب
وحنروطتلاىلعامهرابجإو،لالتحالاتحتامهعوقودعب-ةردانلاةلثمألا
.]117[ةيطارقميدلا

ةرظنلالالخنمديمحلادبعةمكاحمنأبنيقيىلعيننإف،هيلعو
ًامكحنوكيس؛ًةيغاطوًاملاظًادبتسمًامكاحناكهنأبهيلعمكحلاو،ةدودحملا
رايخلانأةميلسلالوقعلايفدلوتيةبعصلاطورشلاكلتلظيففً.ائطاخ



.ةمراصلاةدايقلايفنمكيةلودلاءاقبلديحولا
تاونسلايفاهانشعيتلاةعجفملاةبرجتلالالخمايألاتتبثأدقو

يهمكوً،ابيصمديمحلادبعناكمك؛شرعلانعهعلختلتيتلاعستلا
...اهريخأتواهعنملواحيتلابئاصملا



.]118[ًاميحرًاناسنإٍّكشالبناكوً،اباهمً،اروقوً،افيرشناك
رايقوأيحتف

ًاعئاشًارمأكلذناكو،سانلانيبًالوبقمديمحلادبعناطلسلاناك
موهفمريغوأ؛موهفمريغًامكاحهدجنيذلاتقولايف،هنايبقبسامك
!؟ببسلاامىرت...نيفقثملاملاعيفيفاكلالكشلاب

مكحباوناكةلودلالاجرنأ؛كلذيفببسلانوكينأنكميأ
ةقدحملاراطخألانوكرديو،ةديعبلاوةبيرقلاةلودلاحلاصمنوري،مهعقوم
مهيديأنأنوريمث،مهنملضفألكشباهنوردقيو،نيفقثملالبقةلودلاب
.]119[؟ةعيرسلاةيئاقولاريبادتلاذاختاىلإةجاحلابنوسحيف،ةلبكم

ءيشوهأ!؟بحلااذههوبحأىتحهيفسانلاةماعهدجويذلاامو
بألاةدوعهيفاودجومهنإمأ؟مهرارقتسامأ؟مهمالحأمأ؟مهسفنأنم
نوملسملا،هلكبعشلافقوكلذلو!؟ديعبنمزذنمهودقتفايذلابئاغلا
.لايتغالاةلواحمنمهتاجنىلعركشلابهللاىلإنيهجوتم؛دوهيلاونمرألاو

هدنعةنرصعلاوندمتلاتالواحمتناكو،ةينيدلارعاشملامرتحيناك
ندمتللدّقعمعورشماهنإ،سانلامحالتوتاداعلاونيدلاراطإيفيرجت
يفديمحلادبعطمن:هنعلوقننأنكمي،ديمحلادبععيقوتلمحي
.ندمتلا

رابكلانيئانبلارخآةفصىلعذوحتسينأعاطتساًامكاحناكو
ٍعونتوٍةفاثكبةينارمعلالامعألالالخنم؛ةيروطاربمإلايفيرامعملاموهفملاب
ٍعونتيفانلودبتديمحلادبعةرتفيفةينارمعلاةكرحلاف.قدصتالراشتناو
زارطلاىلعةينبملائناوملانمو،راطقلاتاطحمىلإسرادملانمدتمتميظع
،لرغطرأيزاغلاهدجىركذةايحلاىلإديعتيتلاتاّيكتلاىلإيبوروألا
هانب-ثيدحلانفلاةقيرطىلعزدليرصقيفيدنفأرفاظخيشلاحيرضو
روصقنمٍتامسنلمحييذلا-ةيديمح-زدليعماجو-وكونوراديلاطيإلا
تلازامةنهملاهذهنأتبثيل؛فزخلاةعانصلزدليلمعموأ،ءارمحلا
مويلاهيلعيذلادحوملاطمنلاو.ةماعلاديمرقلاتويبو،ةايحلاديقىلع
.ديمحلادبعليرصعلازارطللرارمتساالإوهام؛انسرادم

ةيرصعلاانتهجاوءانبيفاهراثآاهلتناكنيثالثلاوثالثلاتاونسلانإ
ةيسيسأتلاةرتفلاكردننأنكمملاريغنمو.لايخلاقوفيٍّدحىلإ
جرخنوءاوضألاطلسنملام؛مويلاىتحةيراجلاثادحألاالو،ةيروهمجلل



نقحييذلاناطلسلالالخنم؛ةدّقعملاوةنّولتملاةلحرملاكلترونلاىلإ
نأّدحىلإىقرتيتلاهتمواقمو،]120[يجريمدةءاربريبعتبدونجلاءامد
الاهتمواقمبةعلققانچ.ةتماصلا-ةعلققانچ-روفسوبلابرحاهيلعقلطن
.كانهتلاسيتلاةريثكلاءامدلاب

دبعناطلسلاتلعجةريخلالامعألانمكلانهىلإاموقبساملك
.ةلودلاةنيفسدوقيٍحلاصٍبأةروصىلعسانلاةليخميفديمحلا

ديمحلادبعنعاهرضحيتلاهاروتكدلاةلاسريفكبزوأرداننيبي
بعشلابهتقالعنأ؛هلثمتيتلاحلاصلابألاةروصو،ريخلالعفلهبحوناخ
:لوقيف،هئانبأبٍبأةقالعتناك
ريقفلابعشللٍماحهنأبعابطنالاةيوقتبًاصاخًامامتهاديمحلادبعىلوأ"
برضيذلاريبكلالازلزلايفف،رشنلاوةعابطلاقيرطنع؛جاتحملاو
مدقو،نيررضتملابًايصخشمتها،لاثملاليبسىلع1894ماعلوبنتسإ
"فحصلايفاهنعنالعإلابةصاخةيانعىلوأو،نيجاتحمللةريثكلاتابهلا
]121[.

ناملألاوسورلاكولمنيبوديمحلادبعناطلسلانيبقرفلانأالإ
صخشىلعءاوضألاطيلستوه،ضارعتساللريخلالامعأبنوموقينيذلا
.ديمحلادبعةينانأبكلذليوأتةجاذسلانمو.ىرخأةطساوالبناطلسلا
ةروصىلإةفاضإناطلسلاةروصيهلامعألاهذهيفرهظتيتلاةروصلاف
دارييتلاةروصلاو.ناطلسلااهلثمييتلاةلودلاو،اهنيسحتدارييتلاةسسؤملا
دهعذنمتابهلالظيفشيعياهبعشنأبقثتيتلاةلودلايهاهحالصإ
.تاميظنتلا

اميفًاضيأزيمتلب،طقفنييبوروألاكولملانعديمحلادبعزيمتيمل
دنعفقوتتملريخلالامعأف.نيينامثعلانيطالسلانمهقبسنمعهبماق
ٍةيصخشٍتاداعنماهلّوحيذلاوههدحوديمحلادبعو،ةيصخشلاهدودح
نأىأر.]122[مكحلاويرانيسيفرقتستٍتايلآىلإنيطالسللٍةيديلقت
لامعتسابددرتيملف،اهسفننعاهبربعتةديدجلامعأىلإجاتحتةطلسلا
ثادحإنمّطقبرهتيملو،ليبسلااذهيفديلاقتلانمةديفمةطقنلك
.هنعزجعتوأ،ةثوروملاديلاقتلاهنعفلختتٍرمألكيفٍةديدجٍتاداع
،ّرضحتلارهاظممهأنمتاداعلاثادحإنإ:لوقييذلاديحولاتسلو
نيوكتامهباتكيفزمايليوسناريتونوابسبوهكيريإًاضيأهبلوقيلب
طباورلانعثيدحلاراطإيف؛TheInventionofTradition؛تاداعلا
.ةينطولا



هعلخوديمحلادبعناطلسلالزعناكدقل،ءاشامءاشنملقيل
اهرابتعاواهتناكمبةيديلقتلاةنطلسلاةسسؤمةياهنناينعي؛شرعلانع
نيناطلسنيدلاديحوناطلسلاالوداشرناطلسلانكيملف.اهتيحالصو
رابجنزولاموصلايفةعمجلابطخنمهنوركذيامو.ديمحلادبعكنييقيقح
هذهسكعي،ديمحلادبعمسابىلتتبيرقتقوىلإتناكاهنأو،امهريغو
سوفنيفنيينامثعلانيطالسلارخآناكديمحلادبعناطلسلانإ:ةقيقحلا
هنأو،مدقتلانودلوحتًةبقعهيفنورياوناكنيفقثملاةئفّنكلو.سانلا
مهيمريوبابشلاقنخي،هيمدقصمخأىتحيعجروهف،ديدجلكمواقي
.ةيقيقحتامولعماهنأكوتاعئاشلاهذهنوددريو...رحبلايف

ماعدعبصخألاىلعويناثلاديمحلادبعدهعيفهنأمولعملانم
عيمجراصتخابوتايقربلاوبتكلاوتالجملاوفحصلاتعضخ1880

ترهظو،ةباقرلاتائيهوةباقرلللاصتالالئاسووتاروشنملاوتاعوبطملا
دعبالإعبطتالبتكلاتناكف،"تدهوش"ةرابعلمحتيتلافحصلا
تاباتكلاىلعسرامتتناكطوغضلاهذهنأالإ.ةقفاوملاىلعلوصحلا
لامعألةحومسملاةعساولاةحاسملاىقبتو،اهلاثمأولالتحالارابخأوةيسايسلا
...ةديدجلابتكلاومالعإلاملاعو،ةيوبرتلاوةيملعلا:ىرخألارشنلا

ةيوهيفقيقدتلاببسبهنأةباقرللٍةدئافنعثيدحلانكميانهو
ءامسألمحتيتلابتكلاروهظلًةحوتفمةحاسلاتيقب،مهتايصخشوبّاتكلا
دمحأو،دهاجمنيسحو،قداصراتخمو،مساردمحألاثمأنييقيقحلااهيفلؤم
ءامسألانمًالدب،يماسنيدلاسمشو،نيدلاباهشبانجو،تمكح
.ةراعتسملا

اهتباقرتدادزاو،ديمحلادبعدهعيفًةمئاقةباقرلاةئيهتناك،معن
ّيعيبطٍلعفّدرىوسنكتملاهنكل،عاضوألامزأتببسب93برحدعب
ىلعاهعضتو،اهبةقدحملاراطخألاوةيجراخلاطوغضللضرعتتيتلاةلودلل
كانهتناكله:لأسننأفاصنإلااندرأاذإانيلعو.لاوزلاوقزمتلاةفاح
!؟ةرتفلاكلتيفتاءارجإلاهذهىلإأجلتملةريبكةلود

هذهحوضوودرجتبناهروأنّيب؛هدوهجةليصحمضيذلاهباتكيف
نعلقنيوهو،ابوروأةشامكيكفنيبديمحلادبع:ةيسنملاةقيقحلا
1881لوألانيرشت8يفنوسيدناسةيزيلكنإلاةيجراخلاةرازوراشتسم
فرتعيو،ديمحلادبعناطلسلاماهتالىنعمالهنأهيفنيبييذلاهريرقت
:اهسفنتاسرامملابارتلكنإىتحواسنرفوايسورمايقب
نمًافوخةينامثعلاةريغلاةفيحصعيزوتنمانديربعنمبانمقدقل"



قحبةعانقىلعانأو،ةينامثعلاةلودللنيعباتلادونهلاانينطاوميفاهريثأت
.]123["ةلثامملاريبادتلاذاختايفةيكرتلاةموكحلا

عراوشلالافطألسرادملاحتتفيناك
داكتديمحلادبعدهعيفةلودلااهبتماقيتلاةينارمعلاتاءاشنإلانإ
رامعإةداعإلةصاخلاةنيزخلانملاومألالسريناكذإ،رصحلاقوفتنأ
ايفارغجدادتماىلعميمرتىلإجاتحتيتلاةميدقلاوأةراهنملادجاسملا
رصقلا؛ءازجلارادءانببرمأيو،ةريثكلاريخلاباوبأىلإضهنيو،ةلودلا
؛عراوشلالافطأبةصاخلاسرادملاو،ةيريخلاتاسسؤملاحتتفيو،يلدعلا
ريخلارادفً.اضيأنمرألاومورلالافطألبقتستتناكو،ءاطقللاونيدرشملا
لافطألاةياعرلةعساوٍةلمحبموقت،تاسسؤملاهذهنيبنم،يلاعلا
ًامامت،عمتجملايفنيحلاصًءاضعأاونوكيلمهدادعإو،مهتيبرتو،نيدرشملا
.]124[مويلاماتيألاةياعررودك

نوقلطيف،نيفقثملاطاسوأدوستةيبلسلالعفلادودرتناكعبطلاب
،انسوؤرقوفمثاجلايومدلاناطلسلاوهف:ةيحطسلاةيروفلامهماكحأ
ةضراعمىلإنوقاسنيو.ةيجازمةيدادبتساماكحأبانتايرحنمدحيوانديقي
انلكو،دودحالبةعساوانتايرحنوكتنأيفديكأتلاببغرنانلك.ةيفطاع
دوجولادودحةلودلارادقأغلبتامدنعهنأالإً،ارارحأنوكننأيفبغرن
اهوجرنيتلاةعساولاتايرحلاكلتنعثيدحلااهدنعنكميالف،مدعلاو
ةحئاليفامهيعقومنمألاوةيرحلالدابتتاهدنعو،ةيعيبطلافورظلايف
.تادجتسملالظيفةيرحلامييقتداعيو،تايولوألا

أيهتيامدنعديدجنمتايرحلاحنميونيديمحلادبعناطلسلاناك
الإ-ىرخأةيسايسةلأسمهتاذدحبكلذريرقتنأًاملع-بسانملاوجلا
ةنازنزىلإايكرتلوحدقتايرحلانمّدحلانأدقتعنّالأانليغبنيهنأ
دشأيفف.اهلكةمألالمشيٍريبكٍنجسىلإتلوحتيتلاايسوركةريبك
نيرشعلتقمنعهللصأالٍربخبيرستنكمملانمناك؛ةباقرلالحارم
ديربلارئاودنكتملف،لوبنتسإديربربعندنلفحصىلإٍّيراغلبفلأ
تاعوبطملالوخدعنمطقنكمملانمنكيملو،ةباقرللًةعضاخةيبنجألا
ةلجمتنكمتفيك:لاؤسلاىقبيلهف.ةيبنجألاتازايتمالاببسبةيبنجألا
نمةرتفلاهذهيفرشنلاىلإاهليبسذخأتنأةقينألااهتعابطبنونفلاةورث
؟ىنعمالبنايبلااذهدعبةباقرلا

رارقىلعناطلسلاقداصومادعإلاباومكحنيذلانيمرجملاددعنإ
نكيملو.طقفًاصخشرشعدحأةليوطلاهمكحةرتفلالخمهمادعإ



ءابآلالتقكةريبكةيناسنإمئارجببسبلب،ةيسايسبابسألمهمادعإ
.رصقلايفميرحلاتاواغآنيبٍةرجاشمرثإتعقوةميرجرثإوأ،تاهمألاو

هوفصوو،تاءارتفالاوتانعللاهيلعتبصو،هدضريثكلابتكدقل
،اكيجلبوارتلكنإواسنرفنمهدضتانوعملاتبلطو،رمحألاناطلسلاب
حفصلابكلذلكلباقيناطلسلاوً.اضيأنمرألاييباهرإنملب،ايسورو
نمنييسايسلاديرجتبيفتكيو،هلايتغاةلواحميربدمنعىتح،وفعلاو
دنعةفيفختابوقعربتعيامم،مهلةبوقعزكرملانعمهداعبإو،مهبصانم
يتلاةبوقعلاانعمرمتس.ةقباسلادوهعلايفةيديلقتلاتابوقعلاىلإرظنلا
.لامكقماناهلان

نمةريبكةلمحل-حماستملاناطلسلاةروص-ةروصلاهذهتضرعتدقل
.مكحلاىلإيقرتلاوداحتالابزحنمنييداحتالالوصودعبتاءارتفالا
ىتحاهنمريبكمسققيدصتبعصيو،عقاولانمديصراهلسيلتاءارتفا
دبعةضراعم:يهاهنونجييتلاةديحولاةدئافلاو،اهءاروفقينمدنع
ىلوألاتاونسلاعماهمطحتتارامأىلوأتأدبيتلاةضراعملاهذه...ديمحلا
؛ىرخأولتةدحاوتاهبجلاتراهناومئازهلاتقحالتاملكو،ةيملاعلابرحلل
تعفتراو،ةصاخنيفقثملادنعوةماعبعشلادنعمدنلاتامالعتعفترا
ظفحيلليحتسملالعفل؛انسأرىلعناكول"...بجعتلاوماهفتسالاتاراشإ
."...انسوؤرىلعةرمهنملابئاصملاوبرحلالاوهأانبنجيو،دايحلاومالسلا

نوكتل،ناطلسللةضراعملاةعزنلاهذهرمتستةريثمةقيرطبو،نكلو
رمتست.نييداحتالادضناكهنأةجحبةيروهمجلاةلحرميفنيفقثمللًاثاريم
ٍفقوملظيفةيروهمجلاةلحرميفرسكتتنأنودنمةجوملاهذه
يتلاةينامثعلاةلودلاثاريموينامثعلاخيراتلاضفروحنليميجرعأيسايس
ماعىتحضفارلافقوملااذهرمتساو.]125[...ضيرملالجرلااهنأباولبق

كولسلااذهيفةيدجلاراسكنالاتامالعديدجنمتأدبذإ؛1940
.ضراعملا

روهظلابديمحلادبعراسكناهتيمسيذلاديدجلاهاجتالااذهأدبي
يموقلاهاجتالاىلإيمتنييذلا-افصيمايبناكامنيبف.زيستألاهنعم
هءاج،ديمحلادبعناطلسلااهيفدقتنيتالاقمعذالناسلببتكي-يكرتلا
.هاجتالااذهلىلوألاةهجاوملالكشيلزيستألاهنملقنميساقلادرلا

ناطلسلاسيلويوامسلاناقاخلا:ديمحلادبعهثحبلاهنلمحي
هقلطي،ةليوطلاماوعألاهذهدعبٍةأرجلكبهقلطيوهيفتكىلعرمحألا
ريخألاميظعلااذهىلعءاوضألاطلستيتلاىلوألاةراشإلاةقلطنوكيل



ريغصبيتكبةهجاوملازيستألاهنلخد.ةينامثعلاةلودلاءامظعنميسنملا
لدجلاونيقيرفلانيبتاشوانملاترمتسامثديمحلادبعمظعملاناقاخلا
ماظنبالقنانكيمل،فسأللو.رمحألاناطلسلاوّمظعملاناقاخلانيبرئادلا
يفديمحلادبعنمهفقوميفيرذجلاTepedenlioğluفيظننيدلا
.افصيمايببيصننم1950تاياهن

علطميفهركذرميذلاهباتكيفلضافبيجنميقننأانهيغبنيو
نمو.عارصلااذهةلسلسيفناخديمحلادبعمظعملاناقاخلاباتكلا
ثاحبألاراطإيفةماعلابتكلاهذهفينصتنكميالهنأيعيبطلا
ةحلسألايهف.يجولويديإلاسيسأتلاراطإيفلب،ةيعوضوملاةيخيراتلا
رئادلالدجلاناكرخآريبعتبو.عارصلايفاهمادختسالخيراتلانمةمدختسملا
لكاهنممهلتسييتلاعارصلاةطقنلكشيديمحلادبعناطلسلالوح
.ةيجولويديإلاهسسأوهتاودأٍفرط

دعبالإروهظلابديمحلادبعنعةداجلاةيميداكألاثاحبألاأدبتملو
تلوحتيتلاخيراتلاتاقلحنمةقلحمهأىلعميخملامالظلاف.1960ماع
ً،اديورًاديورددبتلابأدب،ةيكرتلاةيروهمجلاىلإةينامثعلاةلودلااهيف
تاركذملاب؛اهيلعةيملعلاءاوضألاطيلستيفاهتصرفثاحبألاهذهتدجوو
اهقيرطقشتنأتعاطتسايتلافيشرألاقئاثوو،اهروهظيفتعباتتيتلا
نأانيلعناكو.ةباقرلاةطلسلّهرتو،ديمحلادبعرصعنعرونلاوحن
دبعنعةداجلاةيميداكألاثاحبألالانتلتاينيعبسلاعلطمىتحرظتنن
.ايكرتجراخاهظحديمحلا

ًابيرقتلماكلابتدجويتلاوديمحلادبعناطلسلابةصاخلاقئاثولاو
كاردإيفهنعيضاغتلانكميالًاماهًاردصملكشتزدليرصقفيشرأيف
قاروألا":ولغوأنابدمحأيزاينريبعتبو.بيرقلاانخيراتمهفيفو،هدهع
يفتيقبيتلاثداوحلانمريثكلاىلعءاوضألايقلتسزدلييفةعومجملا
اهءاروىفتخايتلاةراعتسملاهوجولاطقستسو،ةنسنيثالثوًاثالثءافخلا
.]126[ً"اماعنيثالثوةثالثلالخنوعنقملا

؟ديمحلادبعللوألافشتكملاوهنم
ملقلازايتماهردصىلعقلعينأىلعلضافبيجنصرحنممغرلاىلع
دنع،زيستألاهننإف؛ةيروهمجلادهعيفديمحلادبعنععافدلايفلوألا
.داضملاموجهلايفلوألارشابملاناك،يثاحبأيفهيلإتلصوتامدودح
Tanrıdağةلجميف1942زومت17يفهداليمنأربتعننأانليغبنيو
راسكناناونعب،نوينامثعلانيطالسلا،11ددعلا،روناضراهردصييتلا



يكرتلاخيراتلايفلئاسمهباتكيفاذههثحبلاهنعّسودقو.ديمحلادبع
راد،1997ماع4ط،1966ماع1ط؛ديمحلادبعنعهعافدًادكؤم
.نافرع
دبعنكيمل":لوقيلاثملاليبسىلع1942ماعهثحبيفهدجنامنيبف
دارييذلاديمحلادبعنكيمليأ،دحلااذهىلإًائيسًاناطلسديمحلا
طاتحيوهو،9صً"ازجاعوًالفاغ،هرودب،ءوسلانمردقلااذهبهراهظإ
ةلفغلاضقانيناكامف":ٍةمزاجٍتارابعيفهباتكيفلوقيهدجن؛هلوقل
ةسياقملاهذهبو.104ص"هلٍلثممريخناكديمحلادبعنإفزجعلاو
رورمبًةدحهنععافدلاوًةوقدادزيديمحلادبعلراصتنالاىرنةطيسبلا
.نمزلا
يفيتأي؛هتوقدادتشاوديمحلادبعلديؤملارايتلاومنراطإيفرخآرصنعو
نيتلاقمىلعجاجتحالايف1956ماعناغوأفئار.ـههردصأيذلابيتكلا
ةقرفتمترشتنايتلاةليوطلاتالاقملاةلسلسنأنظأو.افصيمايبامهبتك
روديدؤتنأتعاطتسا1958ماعةيرحلاةفيحصيفةلاقم14يف
نرقلانمتاينيثالثلايفهئاتلاملقلااذه.ديمحلادبعتايصوصخقارتخا
هفصولالخنمهنممدقيذلاطسوللىزغمتاذًةلاسرمدقينيرشعلا
."ٍريخبركذيٍديحوٍناسنإك"همكحتاونسيفديمحلادبع

ثاحبألانأريغ،ريدقتلابةريدجلاتامولعملانمةلمجمويلاانيدل
،ةيمالسإلاةدحولاو،ةيجراخلاةسايسلاتناكامنيبف،ةنيعمبناوجيفتزكرت
خيراتلاوميلعتلاوةضراعملاوتايموقلاوةيبرعلاقطانملاوناقلبلاتاسايسو
خيراتلاو،ةيلخادلاةسايسلاتناك؛نييميداكألامامتهاشدختيداصتقالا
نمرألااياضقو،لوضانألليعامتجالاخيراتلاو-ةمصاعلا-زكرملليسايسلا
قئاثواياوزيفًةئبتخمتيقبنيدلاوهقرشبونجولوضانألاقرشوداركألاو
.]127[هتانّودموديمحلادبع

ماعهيلعانكاممريثكبلضفأًاصرفمويلاكلمناننإ:لوقلاةصالخ
عمدادزتثاحبألاو.ديمحلادبعلةميلسلاةيؤرلاوحيحصلامييقتلل؛1930

يناثلاديمحلادبعناطلسلاةروصةياهنلايفنكمتتو.ًةدوجوًةعسنمزلا
روهظلانم؛خيراتلانمةللظملاةحاسلايفةئبتخمنآلاىتحتيقبيتلاو
هتومدعبٍديدجنمًايسايسدلوديمحلادبعنأوأ.سمشلاءوضىلإ
]128[رخاسلاليمجلانويجروجاوسنرفريبعتبسح1918ماعيجولويزيفلا
.يناثلاهبابششيعينآلاوهو.

يفرعملاويركفلاداليملابّيسايسةملكلدبتسأنأانهمكنذأتسأو



ةايحلانممكحلانعهلزعيذلاقيرفلابايغريسفتنكميلهو.ديدجلا
يف-روفسوبلابرح-ةعلققانچوشيمقيراصكراعمجراخةيمويلا
نيوانعلااهتاحفصردصتتمويلاًاعيبمرثكألافحصلاهيفرهظتيذلاتقولا
نرقلبقGökkafesءانبلديمحلادبعةضراعمنعثدحتتيتلاةسيئرلا
دبعركذددرتنإ.]129[!؟اذهريغبكلذريسفتنكميله؟نامزلانم
هئاقبىلعليلد؛ةايحلابناوجفلتخميفنيحلاونيحلانيبمويلاديمحلا
.مهتومىلعليلدشرعلانعهوحازأنيذلانييداحتالاقيرفبايغوً،ايح



داسو،ءاضفلايفًءالشأتاناويحلاوسانلارثانت،قافآلاقّزملئاهيود...
ناكرأدجسملاىلإأجلو،روايلا؛ركسعلانوقفارملاّرف،ناخدوبابضوجلا
...ناديملايفًاديحوناطلسلايقبو،ةلودلا
ينولڤألااشابديرفنعًالقن

رمأ2003ماعراننوتأىلإناضمرتلوحيتلالبانقلاتاراجفنا
لبقترجفنادقتناكلبانقلاهذهىدحإ.مدقلاذنملوبنتسإيففولأم

كلذريبعتب،ةيديمحوأ-زدليعماجةحابيف،شاتكيشبيفماوعأ104
ةرعشلاكًاملاسجرخناطلسلانأنممغرلاىلعو.سوربربعراشيف-نمزلا
نيرشتيفنيتلبنقراجفناهبشييذلالئاهلاراجفنالااذهنإف؛نيجعلانم
ًاصخش26لتقمبًاببستمغك120نزتٍةلبنقنعمجن2003ماعيناثلا
20كلهو،ًةبرع17ريمدتمتوً،اصخش58حرجو،دونجمهنمةثالث
ً.اداوج

دبعناطلسلاةيحتمسارميفنحنو،1905ماعزومت21وهمويلا
تقولاناحو،ةعمجلاةالصنمسانلاغرف.ةعمجلاموييناثلاديمحلا
ثدحت.هئاقلل-صوصخلاهجوىلعمهنمبناجألاو-نوفهلتملاهرظتنييذلا
ٍةلأسمثحبلفقوتمث،بابلاوحنمدقتيوهوهئارزووهباونضعبىلإ

ملعينكيملو.يدنفأنيدلالامجمالسإلاخيشبحملاهقيدصعمٍةعيرس
.جراخلايفهرظتنتيتلاةأجافملاب

ينمرألايكارتشالااهاقلأيتلاةلبنقلا
مويلاتحبصأ-زدليعماجةقيدحيفلايتغالاةثداحوربدمناك

اوناكمهنأل؛هرخأتنمنيقلقاوناكو،ناطلسلاجورخنورظتني-ًاماعًاهزنتم
نأو،ٍءيشلكباسحباوماقو،تارمةدعةيحتلامسارماورضحدق
،نكلو،ًةيناثنيعبرأونيتنثاوةقيقدىلإهتبرعىلإلوصوللجاتحيناطلسلا
لامجمالسإلاخيشوديمحلادبعناطلسلانيبةعيرسلاةثداحملاكلتتناك
.مهتاططخمعيمجريمدتبًةليفكبابلادنعيدنفأنيدلا

ىلإ-ًاماع29-سيروجدراودإزلراشتيكيجلبلايكارتشالافّرعت
ىلعًءانبلوبنتسإمدقو،اسنرفيفبغشلالامعألالخنمرألانييباهرإلا
هئاقدصأعمكارتشالابىرجأ.ولغوأيبيفجتيڤارومءانبيفرقتساف،مهتوعد
يفاشابماهاربأشارحأةيمحميفٍةفلتخملبانقةدعريجفتبمهبراجت



يئاهنلاهلكشمهططخماوطعأمث.يوكزانولوپةيرقيفمثزوكياب
اوعنصتساو.زدلييفناطلسلاهنمرمييذلاقيرطلاىلعًاتيبمهراجئتساب
تحتيفتخيًامسقةبرعلايفاولعجورفوردلاسانلمعمنمًةصاخًةبرع
.]130[تارجفتملاهيفعضوتقئاسلادعقم

،زدليعماجةقيدحىلإةبرعلالاخدإنملايتغالاةثداحوربدمنكمت
كرتيسٍّصاخٍنذإىلإجاتحييذلاناكملاىلإهذهكٍةريبكٍةبرعلاخدإو
هتيؤرروفةتوقوملاةلبنقلاليغشتباوماقو،لوقعلايفةريبكماهفتساتاراشإ
...طيسبلاريخأتلااذهاوعقوتيملمهنكلو،بابلادنع

تركفقيفوتنيبجىلعءادوسلاةخطللا
نعثيدحلادنعنييراسيلاةنسلأىلعتركفقيفوترعاشلاركذددرتي
زدلييفلايتغالانألًاديدشًءايتساهسفنيفلمح.نطولابحوةماقتسالا
سيروجلايتغالاربدمفصيةظحلرّخأتهتديصقيفف...هفدهىلإلصيمل
ةعضبو.ملاظلاءيندلاريقحلابهتمأدئاقفصينيحيف،ديجملادايصلاب
ديمحلادبعىلعدقحلاهعفديفيكانيرتليفكتامبرهتديصقنمتايبأ
:ةينمرألاقانشاتةمظنمبناجىلإهناكمذخأيل
...ىودجالبخفلاتبصنام!ديجملادايصلااهيأ
...ًالتقمتبصأامكنإفً،افسأنكلو...تيمر
...ةميرجلاءامدلابهبشييذلالمعلااذه
...روهدلايفليثمهلنكيمل؛ىضمولًاريخناك
لوألازكرملابزافيذلاهسفنوهرعاشلااذهنأنوملعتمتنكله،نكلو
ماعديمحلادبعناطلسلاةقباسميفداصرمةلجماهتماقأيتلاةقباسملايف

ىلعحيدملااهيفغبسأيتلاهتديصقنعًائيشنوملعتمتنكلهو!؟1891
حونييذلااذهتركفنأيأ!؟1894ماعتامولعمةلجميفناطلسلا
...ًاماع15لبقناطلسلاحدميفراحيناكيذلاهسفنوهنآلا

لوبنتسإزهيذلاراجفنالا
فرطلايفضرألاهلتزتهاٍعّورمٍراجفناتوصعمس،كلذدعب

حتافقطانمىتحيبوروألالحاسلايفوGöztepeىتحقيضملللباقملا
اذهىرننأانهلواحن.اهئاجرأيفهادصددرتو،يشاتناشينواكچامو
نمًالدببابضلاطسولضافبيجنملقنمسكعنيوهويومدلادهشملا
:لاتيجيداريماك
يفدهشم،دورابلانمحوفتتوملاةحئار،ٍليلىلإراهنلالّوحيناخد
دجسملاو،تابرعودايجورشب:ناكملكيفرثعبتتماسجأ،...بارخلاحرسم



داسجألاو،اهباحصأتأطخأمئامعاهيطغتضرألاو،رّولبلاوهذفاوننمولخي
...ناكملكيفيرجيّلك...ةيواسأمىضوف...سوؤفلااهتشوانتامنأكةقزمم
.]131[...ماحزلاطسو

اذهيف-!هوبقلامك-نابجلاديمحلادبعناطلسلافرصتفيكف
عباتو،هباوصدقفيمل:نيينامثعلاديفحبقيليامبفرصت!؟فيخملادهشملا
مهيفّبدنيذلانيلوؤسملاعورنمئّدهيذخأو،ٍةنيكسوٍءودهبةثداحلا
مث،ةمزاللاهرماوأىطعأو.اوفاختال:مهللوقيوهو،ىضوفلاورعذلا
دايجلاماجلىلعضبقو،ناطلسلاةبرعىلإٍةيوقٍةروقوٍتاوطخبهجتا
هشأجةطابروهتبالصتناك.زدليرصقوحناهبودعيقلطناو،ةبعترملا
لارنجمهنيبنمو،بناجألاونينطاوملانمهدهاشنَمباجعإعضوم
.ناطلسلاشاع:فويضلاتافاتهتلاعتو،مانغبةيكريمألاةيرحبلا

!؟ديمحلادبعىلعٍئرمادقحغلبينأنكميٍّدحّيأىلإ
أطخوّةلزاهنأكةسيعتلاتركفقيفوتةديصقىلإرظننّالأانليغبني
؛ٍّيبابضٍلكشبولو؛سكعتةآرمةجيتنلابيهةظحلرّخأتةديصقف.رباع
ىلعًاماع45رورمنممغرلاىلعف!رصقلاىلإةلحرملاكلتيفّقثمةرظن
ىلعٍدانعبوتركفظفاحفيكٍةيرودٍةعوبطميفىرناننإف،ةثداحلاهذه
ملديمحلادبعنأٍءايحالوٍجرحالببتكينأعاطتساف،ريبكلاهدقح
ناطلسلاناكةعمجلاةالصنودؤيسانلاناكامنيبو،ةعمجلايلصينكي
ةالصتقوراتخيهنأو،يناطلسلالفحملايفهتراجيسنيخدتبعتمتسي
.هلةمدقملاةيمويلافحصلاةءارقلةعمجلا
شيتريكيملحبتك:مكيلعهصقأساممامأًةطيسبتاءارتفالاهذهىقبتو
:لاقف،زدلييفترجفنايتلاةلبنقلانع
ًاقحتاملهنكلو،لايتغاةلواحمبلغألاىلع؟يرجيناكيذلاام"
راوسألانابضقتناك...!؟ملاظلااذهنمةمألاتصلختلهو؟ديمحلادبع
نمةرياطتملامحللاعطقو،ًةرثانتمثثجلاءالشأو،ءامّدلابًةنّولمءارضخلا
دبعللست.راجفنالالعفبناردجلاوراوسألابقصتلتناويحلاوناسنإلا
رياطتيدبتسملاُبضغوءالشألاربعرصقلاوحندجسملانمًاجراخديمحلا
.]132["تابوقعلاونجسلاويفنلاوقيقحتلارماوأردصيل،هينيعنم
نينطاوملاضعباهلضرعتيتلابعاصملامجحنّيبيلةلاقملابتاكعباتيو
!ديمحلادبعملظنمةمألاذاقنإو،ريجفتلااذهقيقحتليبسيفنمرألا
يتلاتابوعصلانعثيدحلالضفهنإيأ.ةعاجشلاوةأرجلابمهفصيوهو
نمنيررضتملاىلعهنزحنعريبعتلانعًاضوع،نمرألانويباهرإلااهيقل



.ةلبنقلاراجفنا
ةلبنقىلعينثيٍصخشلنكميفيكنكلو،تركفمهفتننأانناكمإبامبر
حرسينأً؛اماع45دعب-ًاقباسًاسيئرناكولو-هتلودسيئرىلعتيقلأ
دعبمهردغونمرألاةنايخلتضرعتةلوديفٍبتاككهتماقعفريوحرميو
؟نيديدجردغوةنايخلهتلودضرعت

؛نمرألانويباهرإلاهبماقيذلاقيقدلاططخملااذهنمفدهلاناك
يبيفةيلاتتمتاراجفناهعبتتستناكللايتغالاةلواحمتحجنولهنأوه
نوكتو،ةيبنجألالودلالخدتتف،بغشلاراثيونمألااهبلتخي،ولغوأ
ّنكل.تققحتدققرشلايفٍةلقتسمٍةينمرأٍةلودمايقلىلوألاةوطخلا
.رحبلايفمهتاططخمّلكبتقلأةليلقلاقئاقدلا

،يجكريسةطحمنمراطقلالايتغالاةلواحميربدمضعبلقتسا
تناكو؛هناوعأوسيروجىلعضبقلايقلأو،ابوروأىلإرارفلانماونكمتو
بيجندلاوناكو؛باوجتساللةنجلتلكشتو.نيرافلانيبنمّانآهتجوز
ىلإمضناو،اهئاضعأنمكيبيملحو،تايانجلاةمكحمسيئرلضاف
موحتالىتحناطلسلانمرمأب،دوهيلاونمرألاومورلانمةاضقةمكاحملا
دحأمادعإبًاماكحأةياهنلايفةمكحملاتردصأو.ٍةهبشّيأاهتلادعلوح
.نيرخآًاصخش46قحبًةفلتخمٍتابوقعو،سيروجمهنيبًاصخشرشع

...!انهةبارغلاو!؟اذاممث
ةظحلرّخأتيفيقيقحلاببسلا

دوعيناطلسلارخأتيفببسلانأنيبتنألواحتًابيرقترداصملاعيمج
.هعمةغرافلاهترثرثىلإو،يدنفأنيدلالامجىلإثيدحلايفهتبغرىلإ
ردصلانبااشابارولڤنيدلالالجناسلىلعىرجامكعقاولاّنكلو
مالسإلاخيشنأ،هدلاونعًالقن؛ينولڤألااشابديرفةلحرملاكلتيفمظعألا
فقوتساف،لوبنتسإروزيناكيذلاةكمريمأةبحصبةالصللهجوتدقناك
،ليضفلافيضلااذهنعىرشبلاهيلإّفزيلةالصلادعبناطلسلاخيشلا
:هبهبيحرتوهمامتهاىدبأو،هديليبقتبهلنذأوناطلسلاهيلإفرعتف
ريخبنيمرحلالهأ،انتناتسآيفًالهسمتلزنو،ريمألاديسلااهيأًالهأمتللح"
ناكامبر.لئاهلاّيودلاكلذعمستاملكلايهتنتنألبقو."؟هللاءاشنإ
ىلإتركفعفدييذلاّدحلاىلإًامهموًاريطخناكهنكلوً،اطيسبًاريخأت
.عقاولاىلإيرظنيفبرقأليلحتلااذهناكامبرو!بيحنلا
بتاكلا.ينولڤألااشابديرفنبارولڤاشابنيدلالالج:ثدحتملا:رظنا
ص،Gürراد،1970لوبنتسإ،رخآلاةيلاديملاهجو،وسناتذفانحيمس



18-19.
يففارسإلابحياللجرناطلسلانأًاضيأةثداحلاهذهيفىرن

...لايتغالايّربدمميعزيكارتشالانعافعامك،عيمجلانعافع...رشبلاةايح
،رفسلاتاقفنلدبةيبهذةريل500هبيجيفّسدلب،بسحفكلذسيلو
ءايفوألاديمحلادبعناطلسلالاجرنمٍلجركةرملاهذهلوبنتسإرداغو
ّربدماهيففَّظُوييتلاخيراتلايفىلوألاةرملاامبرهذهو،ابوروأيفلمعلل
.أفاَُكيو،هلاتغينأدارأنمفرطنملايتغالا

يفةيعاولاديمحلادبعناطلسلاةرظنانلنّيبيرغصمجذومناذه
...اهيلعظافحلاو،ةيرشبلادراوملاةيضق



نولسارملاناك.1910ماعطوؤانرألادالبيفدرمتلاعمقبًاّفلكمتنك
قحهلنكيملً،اينوسامنكيملنمنأحيحصله:ٍقلقبنولأسيناملألا
!؟نيينوساماوحبصأطابضلاعيمجنأو؟ايكرتيفةايحلا
ركبةرقمظاك

اهاقلأٍةرضاحمىلعًادمتعم،ٍةفلتخمٍرظنةهجونمرظنلاانهلواحأ
،ايكرتيفةينوساملاةطلسلاءوشننعرلليشدهعميفادوربفيزوج
.ةطلسلانعديمحلادبعداعبإيفاهريثأتو

يتلاددجلانيينامثعلاةيعمجهيفتلكشتيذلاماعلا1865ماعناك
.انلروتسدلوأةباتكبتماق

ةطقنىلإانهابتنا-ةيعمجلاهذهءاضعأنم-قيفوتءايضلاوبأتفلي
ترهتشايتلايوكينيةقطنميفناريزحيلايلنمٍتبسةليليفف،ةريثم
كيبدمحأمهقيدصاليفيفنابشلانمددععمتجا؛رلليچوسناتبًاددجم
يف،كانهو.دارغلبتاباغىلإةهزنبيلاتلامويلايفاوجرخو،ئطاشلاىلع
رثؤتسيتلاةكرحلاليتفيفدانزلااوحدق،خيراتلاكلذنمدحألاموي
...ينامثعلاخيراتلانمةقحاللاتاحفصلايفٍقمعب

بالقنالاةيعمجنعباتكاهنيبنم،بتكلاضعبمهعمتناك
ىلع،ّةتسبابش.ناتسيهالةينولوبلاةيرسلاةيعمجلانعرخآو،يرانوبراكلا
يفرظنلانوبلقياوناك،ةمخضلاراجشألالظيفضرألاىلعدّدمملاريصحلا
يتلاةيجيتارتسالاوةيوينبلاةيضرألاتلكشيتلاةيرانوبراكلاةيعمجلاسسأ
.ددجلانيينامثعلاةيعمجاهيلعتماق

!؟يرانوبراكلااذهوهامف
جاتنإىلعنولمعينيذلانيماحفلاينعييلاطيإظفليرانوبراكلا

عساتلانرقلايفايلاطيإيفةلكشتملاةيروثلاتامظنملاهبتبقل،محفلا
اوناكمهنأل؛ٍّلقتسمٍّيناملربماظنىلإمهدلبلقنىلعلمعتتناكو،رشع
نمةيرانوبراكلاةيعمجلاءاضعأنّكمت.نيماحفلاكتاباغلايفًارسنوعمتجي
يتلاامورةيروهمجءانبنماونكمتو،1848ماعمهفادهأىلإلوصولا
َيِفُنف،ثلاثلانويلباناسنرفروطاربمإمهيلعهضرفيذلاراصحلايفتراهنا
نممهطاشناوسراميلينيزامابيسوغمهسأرىلعوةيروهمجلاوسّسؤم
.جراخلا

!؟ينيزاموهنمف



،ةيلمعلاوةيركفلاةيحانلانم،يرانوبراكللنيسسؤملاءابآلانموه
نمنوناقلاىلعةجراخلالامعألاوباهرإلالّسوتنععروتيال،رظنلاداح
ىلعلمع،ةبترلايلاعًاينوسامهنوكىلإًةفاضإ،هفدهىلإلوصولالجأ
يفنورشتنملاهؤالمعهلو،ينوساملاطمنلاىلعيرانوبراكلاةمظنمسيسأت
اكريمأيفهلامعأراثآىرتةراتف.ايسورواكريمأوارتلكنإلثمةريثكلود
يسورلارصيقلالايتغاةيلمعربديايسوريفةراتو،ةيلخادلااهبورحو
.يناثلاردناسكلأ

مهتدعاسمبو،هدعبطاشنلاباورمتساهءالمعنأالإ،1872ماعيفوت
شرعلانعزيزعلادبععلخدعبةينامثعلاةلودلايفروتسدلوأنالعإمت
هنأريغ،ةينوساملاىلإهباستنادعبسماخلادارمشرعلاىلإىقتراو.هلتقو
ىلتعاف،ةينونجلاةيبصعلاهتابونببسبرهشأةثالثىوسمكحلابرمتسيمل
نالعإ:هيفهيلعطرتشاديدجبالقنايفديمحلادبعةدازهاشلاشرعلا
.تاباختنالاءارجإو،ةيطورشملا

ةيلمعاهنأكو،اندنعخيراتلابتكيفهنعثيدحلايرجياماذه
داكيالف،نيجعلانمّلستةرعشاهنأكو،لكاشمالبةحجانةلهسبالقنا
.ةكرحلاهذهلةيجراخلاطباورلايفدحأكشي

تابالقنالاهذهءارويفتختامًةصقنأهيفكشالامم،نكلو
نمةكبشيفعوقولاىلإانعفدتٍدحاوماعلالخةنطلسلاشرعيفةثالثلا
.لايخلاقوفتةيرسلاتاقالعلا

ةكرحلانعملعينكيملبالقنالاذفنيذلاينوعنيسحركسعرسلاف
.ٍدقحةميرجلًةيحضبهذو،ةيطورشملادضهفوقوبًافورعمناكوً،ائيش
نمًاضيأًامورحمناك؛هبموقيامبريبخهنأكوودبييذلااشابتحدمو
صلختلاهبماقٍلمعلوأناككلذلو،هيلإعفديذلادقعملاعارصلاكاردإ
نأينعياذهو.تايفرصتملاىدحإلًامكاحهلاسرإبلامكقمانهقيدصنم
هؤاضعأمهتلي،هسفنبًالوغشمناكةيطورشملانالعإبماقيذلاقيرفلا
يرانوبراكلاةدعاسمب)B'naiB'rith(يدوهيلابزحلاناكوً.اضعبمهضعب
لمعلاعبنمىلعنمزذنمرقتسادقنوتسرملابيزيلكنإلاءارزولاسيئرو
.كانه

ةيفصتبماقثيح،ناخديمحلادبعناطلسلاةمظعرهظتانه
يفصاخلاهبولسأبةينوساملاىوقلاهيفلّبكيذلاتقولايفيدنفأتحدم
اهايالخلةمهادملاتالمحبمايقلاو،اهئاضعأةقحالموتاكرحلاهذهلثمعنم
ةرطيسلابزيلكنإلاودوهيللهمكحةرتفةليطحمسيملو،رخآىلإنيحنم



دعباميفحبصأاذهلو،نيينامثعللةيفاقثلاوةيداصتقالاةايحلانايرشىلع
.1908ً؛اماعنيثالثدعبهنماومقتناورمحألاناطلسلا

نويداحتالااهعبتايتلاكيرتتلاةسايسادوربفيزوجثحابلاديعي
زيلكنإلافوقوىلإ؛ةريبكلاتايرحلادوعوبةطلسلاىلإاودعصنيذلا
يفةينامثعلاةلودلاعضتتناكةيناروطلاىلإةيكرتلابةدوعلاف.اهءارو
سنارولمهسيساوجربعةيرسلازيلكنإلاتامدختلاوتامك،ٍةيسورةهجاوم
ليونو،طوؤانرألايفماهنوديديللاو،برصلايفنوستاونوتيسو،برعلا
دادعإو،تايموقلاشيوهتىلعنولمعياوناكنيذلاراغلبلايفنوتسكاب
.ةينامثعلاةلودلاقيزمتلةيرورضلاطورشلا

ناتسنمرأىعدتناريإوايسوروايكرتاهيلعلتاقتتةزومتيقلأمث
اللايخومهواهنأملعتيهو،لودلاهذهنمعطتقتٍضارأيفىربكلا
.اهذيفنتنكمي

ناتسدركىمستةقطنملايفعاضوألاةلبلبلىرخأةزومتيقلأمث
نييربكلانيتلودلانيتاهدودحتمسراهنأرمألايفبيرغلاو،ىربكلا
داركألانيبعاقيإلامتيةقيرطلاهذهبو،قباطتلاةجردىلإنيتلباقتم
ةلودلاأجلتو،ىضوفلامعتو،بورحلاعلدنتو،نييحيسملانمرألاو،نيملسملا
لصتو،ًةبنذمةينامثعلاةلودلانلعتاهدنعو،ريجهتلاةسايسىلإةينامثعلا
.اهيديأيفلورتبلاعبانمو،ةسدقملايضارألاطقستو:يساسألااهفدهىلإ

،هرمأربدتيو،ةعمعملاهذهيفءاهدوٍةكنحبلمعينمكانهناك
نكمتثيح،كينالسيفثيربيئانبةداقنميدوهيلاوصةرقليوناميإك
ةقلححبصينأ-ةاتفلاايكرت-كروتنوجةكرحعمةيفارتحاتاروانمدعب
ىلإهّجوتملاقيرفلانمضدعباميفنوكيل،ةينوساملانيبواهنيبلصولا
،ينمرألايدنفأمارآىلإًةفاضإ،شرعلانعهلزعلديمحلادبعناطلسلا
نأعطتسيملاموهو،زاللانمتمكحفراعو،يطوؤانرألايناتپوتدعسأو
هلًاحضاوناكو،1876ماعطورشناطلسلاركذتو.ريخألاناطلسلاهلبقتي
.ينوعنيسحركسعرسلانممزاللاسردلانماوديفتسيملنييداحتالانأ
شيجللةشاعإلاشتفمبصنمىلعءاليتسالانموصةرقليوناميإنكمتو
اذهنمةريبكةورثعمجو،ىلوألاةيملاعلابرحلاىلإعفديذلاينامثعلا
.لمعلا

يتلاةزنعلالثمبانركذتيلاطيإثحاباهدروأيتلاتامولعملاهذه
ناكيتلاةينيومتلاداوملاىلعوصةرقىلوتسادقف،بلعثلاىلإّملست
هبيجىلإةيبهذةريلينويلماهئارونمىنجو،سانلاىلعاهعيزوتيغبني



ضارمأللقيرطلاحتفيسانلانيبرشتنايذلاعوجلاناكنيحيف،صاخلا
امدنعو.]134[تايفولاو،دسافلاماعطلااياقبو،ةيذغتلاءوسنعةجتانلا
نطولاجراخهسافنأطقتلابرحلايمرجمةمكاحمقفألايفحولتتأدب
،1919ماعايلاطيإىلإبره،لالقتسالاوةيرحلالاطبأ؛نيرخآلااندوسألثم
دعباميفنيبتو.هتافوىتحاهبهنيتلاهتورثنمقفنيكانهرقتساو
ةلودلايفالإًاحاجنَقليملريبكلاينيزامططخمنأوً!ايلاطيإناكهنأ
...ةينامثعلا

قيرفلارهظيانوتزوأزاملياهطقتلايتلاةيفارغوتوفلاةروصلايف
:يلاتلاكديمحلادبعيارسىلإبهذيذلاطلتخملا
عالتبايفًاموؤشمًارودبعل،ايلاطيإنمًالاومأىقلتيسوساج؛وصةرق
دئاقو.ايلاطيإىلإةلادعلانمرافنئاخوهو،نايلطلالبقنمايبيل
لالقتسالجأنمةليلقٍماوعأدعبحالسلالمح؛يناتپوتدعسأةمردنجلا
ىلعيدنفأمارآو.كارتألادونجلانمريبكددعلتقمبببستو،طوؤانرألا
نمماقتناللةئيهلاكلتيفّسدنا،ةينمرألاةروثلاةنجلنمٍةبيرقٍةقالع
ةقحاللاتاونسلاو،اشابتمكحفراعوهفعبارلاامأ.ديمحلادبعناطلسلا
.]135[ٍةملظمٍةيسايسٍةايحوذراحبهنأنيبتس



نمديمحلادبعناطلسلاتالواحمنعتوپاب.منيصلايفانلثممينغلبأ
نأينغلبأامك.نيصلايملسمنيبينسلابهذملاىلعةظفاحملالجأ
ىلإاهلوصودعبةوجرملاجئاتنلاتققحدقنييكرتنيملاعنمةنوكملاةئيهلا
.ةئيهللاهتامدخميدقتبتماقانترافسنأو،زكرملا
يسنرفيسامولبدةلاسرنم

طقفسيلو-هلكانخيراتلبكتيتلادويقلارسكانيلعًابجاوادغدقل
...هيفسبحييذلاصفقلاميطحتو،هتروصهوشتو-ناخديمحلادبعدهع
،انتراضحوانزيمتوانتيهامبنوكنلهذهةملوعلارصعيفكلذىلعنيربجم
انلىقبتلنيربجم...فورعملادحاولاانهجوانلنوكينأو،كلذكىقبننأو
...لبقتسمهلعمتجموةلود

ترتبنٍيكسمٍزجاعٍخيراتلةهّوشمةروصانناهذأيفتخسردقل،معن
خيراتلااذهسلطأيفيديتددمامثيحيننكلو...مادقألاويديألاهنم
مأتئش،ةقيمعلايراكفأيفبيغأو،ةمخضلاهزونكيرجحيفلطهت
ةحوللانمقثبنتنأةيلوطبلامحالملاكلتتعاطتسافيك:بّجعتأو،تيبأ
يفاهيناعأيتلاتابوعصلاىدمنوكردتًاضيأمتنأو!؟زوجعلااذهلءارفصلا
ىدمو،انكرادمنعاهسفنبىأنتيتلاةميظعلاةحوللاهذهمهفةلواحم
...اهنايبواهحرشيفاهرثعتوتاملكلازجع

،قرشلاىلإ،رونلااهنميتأييتلاةهجلاىلإ،نآلاانراصبألّوحنلف
يفكيفيسابلالحاوسةينامثعلا]136[ريشبتلاتايلاسرإتغلبفيكدهشنلو
...طوقسلاىلإًةليآةلودلاهيفتناكيذلاتقولاكلذيفئداهلاطيحملا
ىلعانتاردقمأ،طوقسلاىلإةليآلايهةينامثعلاةلودلاتناكلهف
!؟ريكفتلا

راغشاكيفًايلاعفرفريينامثعلاملعلا
ًاريفس؛ةروتخيشلاناطلسلايارسلصي،ناريزحرهشلاو،1873ماعلا

ةيمحلمكراعمضوخييذلاناخبوقعيديسهبراقأدحأنمًادفوم
اذهملاظمءابنأهتقبسدقو،ينيصلالالتحالانمةيقرشلاناتسكرتذاقنإل
تحتءاوضنالابلطيناخبوقعيناك.ةيسنرفلابباطخهديبو،لالتحالا
لوخدلاو،ناكملكيفنيملسملاةيامحنعًالوؤسمهرابتعابناطلسلاحانج
،سفنلاملاعيفباطخلاتاملكىدصرخأتتملو،هتيامحتحتهبعشب
نعهثيدحمّمتيثوعبملاداكامو،ناطلسلاهجوىلعةيداباهراثآتناكف



أدبىتح،ةيركسعلاةدعاسملاهبلطو،هتلوداهشيعتيتلاةئيسلاعاضوألا
.ةبولطملاةنوعملاميدقتلتادادعتسالاو،يروفلالمعلابزيزعلادبعناطلسلا

ديةينامثعلاةلودللكانهنوكي،مولظمبعشايندلايفنوكيثيح
دوعتنألقعيلهف!ً؟املسمبعشلااذهناكنإكلابامف...لقعوأ
رفصاهنممعدلاةبلاطراغشاكنمايسآىصقأنمتمدقةمولظمةئيه
!؟نيديلا

ريشمىلإتانوعملابيترتةمهمتدنسأو،روفلاىلعتاكرحتلاتأدب
ناكمالو،اشابّديسعناصملامومعرظانو،اشابديعسيلعيبرحلاعنصملا
ةمدخيفءيشلكنأاملاط؛اهبللعتلاو،تايناكمإلانعثيدحللانه
...ةايحلاديقىلعىرخأًةظحلٍملسمءاقبإليبسيفاهنإوأ،نيملسملا

يفلأو،اهتادعمواهتامهمببوركعفادمّةتسنمنوكتتتانوعملاتناك
...دورابلاةعانصلةمزاللاتادعملاو،ٍةلمعتسمٍةيقدنبفلأاهنم؛ةيقدنب

متاماذهعبطلاب؟تادعملاهذهليغشتىلعلمعيسنم،نكلو
ةرمللعفادملاهذهنولمعتسيسةيقرشلاناتسكرتيلاهأفً،اضيأهيفريكفتلا
:ٍطابضةينامثتانوعملاعمناككلذلو،اهفئاذقةعانصنونقتيالو،ىلوألا
يدنفأدارمةرمإبعيمجلاو،نودعاقتمنورخآلاو،ةمدخلايفمهنمةعبرأ
ّرطستنأيغبنينيذلاطابضلاءالؤهنمةعبرأنآلافرعن.ينوردنألا
،مظاكيلعيركسعلاسدنهملا:ٍبهذنمٍفورحبانخيراتيفمهؤامسأ
طباضو،يسكرشلافسويةلايخلاطباضو،فسويدمحمةاشملاطباضو
.يقحليعامسإةيعفدملا

ريفسةقفربينامثعلايبرحلاقيرفلااذهلمحتيتلاةنيفسلاترحبأ
ىتح،يدنهلاطيحملاىلعحتفنتوسيوسلاةانقربعتلةروتخيشلاراغشاك
راغشاكىلإلصتل،يدنهلاربلاربعتقلطنامث.دنهلايفيابموبةنيدم
يفزيلكنإلااهعضويتلاليقارعلاوتابقعلازايتجادعبو،ٍديهجٍدهجدعب
مهلبقتساو،بحلارعاشموةبكسنملاحرفلاعومدباهلهأمهلبقتسا.مهقيرط
تناكمهمودقبو.مهلًةيحتٍعفدمةفيذقةئمقالطإبناخبوقعيديس
ملعقفخو،ٍديدجنمّتثبدقىطسولاايسآيفيمالسإلاملاعلايفةايحلا
ناطلسلامساببطخلاتيلتو،راغشاكءامسيفيكرتلالالهلاوةمجنلا
.ةينامثعلاةلودلاةيمكاحةبوكسملادوقنلاترهظأو،ينامثعلا

:نيصلايفديدجلاماظنلاشيج
نيعوطتملانمةيركسعتادحوليكشتنمنوينامثعلاطابضلانكمت

ىلإيدنفأمظاكيلعيشابزويلاهمدقيذلاريرقتلايفىرنو،نييراغشاكلا



يقتريةيعفدمللًاروباطلكشهنأ؛ةمهملازاجنإنممهتدوعدعبناطلسلا
ةريصقةرتفلالخكلذو،لوبنتسإيفشيجلاىوتسمهتراهموهبيردتيف
.ديدجلاماظنلاشيجمهامسيدنجفالآةثالثنميالأىلإةفاضإ

اهعافدو،نيصلادضةيقرشلاناتسكرتداهجيفةماهلوحتةطقنهذه
دونجبيردتو،يماظنلاشيجلانيوكتبطابضلاءالؤهماق.اهلالقتسانع
عفادملامادختساةيفيكو،اهتاكيتكتو،ةيماظنلاكراعملاىلع؛نيصلايملسم
.ةمزاللاةيبرحلاةعانصلاو،قدانبلاو

مهوعدوأو،ٍمويتاذطابضلاءالؤهاورسأنيينيصلانأملؤملانمو
زرغودلجلاوبرضلابمهبيذعتباورمتساو،لسالسلابمهدييقتدعبنجسلا
اذإىتح،اهيلايلواهمايأبًاموينيثالثوٍةثالثةليطرافظألاتحتديدحلاربإ
ناتسكرتنمنيصلاىلإئجالٍلاولخدت؛قانعألابرضدعومناح
لوبنتسإيفمهتامدخىلإمهديعيومهحارسقلطينأعاطتساو،ةيقرشلا
]137[.

نيصلايفديمحلادبعلازنإ
-ةيمالسإلاةدحولاةسايسمدختسينأديمحلادبعناطلسلاعاطتسا

يفحجنو،ةيلايربمإلالودلاعمهعارصيفٍةحبارٍةقروك-يمالسإلاداحتالا
ةمألامضيل؛اهلذبييتلاةريبكلادوهجلايفًاكمهنمهارنف.ٍريبكٍّدحىلإكلذ
دتمتف.هّتلظمتحتٍةفلتخمقرايبتحتشيعتيتلاو،اهلكةيدمحملا
قرشلاىلإسافنمو،ناتسكرتىلإايقيرفألامشنمهتطشنأوهتايلاعف
ةدحتملاتايالولايفنيملسملاةاعدللمعدلاميدقتلواحيامك،ىصقألا
ضاهنتساك؛فدهلااذهيفةيفوصلاقئارطلاريخستنعرخأتيملو.ةيكريمألا
.]138[ايقيرفأنععافدلايفنييسونسلا

تانوعملانمنيمورحمكلذدعباوناكنيصلايملسمنأاونظتال
حاتتفاو-ريثكلالمعلعستييذلا-ريبكلاديمحلادبعدهعكانهف،ةينامثعلا
طسونيكبءامسيفًايلاعيكرتلاملعلااهقوففرفرييتلاةيديمحلاةعماجلا
.ريبكٍملحلًاديسجتهرابتعانكمييذلاو،نيصلايملسمعومد

نمنيصلافلميفةمرصايرثناسحإاهيلعرثعيتلاقئاثولايفو
ناطلسلاىلإاومدقنيصلايملسمنأىرنةيسنرفلاةيجراخلاةرازوفيشرأ
يفقافنإلليندتملاىوتسملاوميلعتلالاوحأهلنوضرعيديمحلادبع
،ٍّيعماجىوتسميفًةسردمانلمتصصخول:هنمةنوعملانوبلطيو،هتاسسؤم
مهبلطديمحلادبعىقلت...ةيلاعلاةيرصعلامولعلاباوّحلستو،اندالوأانّملعو
ةعماجلاتناك1908ماععلطميفو،تادادعتسالاتأدبو،ٍةيباجيإباذه



.نيكبيفاهبالطلبقتستةيديمحلا
كلتلٍرصاعمٍّينامثعملقبيسنرفلالصألانممجرتملاصنلااذهيف

:ٍةزيجوٍتارابعيفحاتتفالالفحتقفاريتلارعاشمللفصو؛ماوعألا
ٍرونملاعمحملت.هيلعءانثلاوانناطلسركذبجهلتنيصلايفنيملسملاةنسلأ
نيصلاوملسمو.دجاسملايفهمساركذاملكمههوجورمغتٍةيناحورٍةداعسو
...لئاضفلاوروطتللًاسمحتدشأو،نيينيصلانممهريغنمًاطاشنرثكأ
،ٍتارمسمخٍمويلكنيملسملافالآاهداتريً،اعماج38اهدحونيكبيف
ةعمجلامايأيفو.ناطلسللءاعدلابمهيديأنوعفريو،مهتاولصاهيفنودؤي
نيدلالاجرةينيصلاىلإاهمجرتي،ةيبرعلابةعمجلاةبطخيتفملايدؤي
...نورخآلا
،يمالسإلاميلعتلاروطتىلعًةدهاشهراوجىلإفقت،هتسردمدجسملكل
دقو.ةيديمحلانيكبةعماجاهنإ؛انناطلسمسالمحتىربكةسسؤماهقبستو
لجأنمهللاىلإءاعدلاوعرضتلابنيينيصلانينمؤملافالآيديأتعفترا
تءاجمث.ةسسؤملاهذهتاساسأهيفتيسرأيذلامويلايف؛ناطلسلا
؛ةديدجلاةسسؤملاهذهىلعليلجلاانناطلسمساقالطإلنيينيصلاةبغر
مامتدعبحاتتفالالفحمسارمانشعدقو.هيلعءانثلالاكشألكبسانت
.ةيضاملاةليلقلامايألايفناينبلا
؛نينمؤملافالآو،ءاملعلانممجددعو،نيكبيتفملفتحامويلاكلذيف
ءاعدلابتمتتخاو،ةيبرعلابةملكتيقلألفحلاماتخيفو.ةبسانملاهذهب
.نيملسمللاهّغلبو،ةينيصلاةغللاىلإءاعدلاوةملكلايتفملامجرت.ناطلسلل
نيينيصلانيملسملالاحنكتمل.حرفلاعومداهرمغتنيملسملانويعتناك
قاثوبمهضعببنوطبترينوملسملاكئلوأناكدقف؛نيينيصلاةيقبلاحهبشت
ناسليهيتلاةيبرعلاةغللاةغالبو.ءافرشءايقتأنوشيعيو،ريبكينيد
ةيفاكتناك؛ةسسؤملاباوبأغلبيذلاينامثعلاملعلادجمو،اهتوالحواننيد
.]139[ةقيقرلابولقلارعاشمكرحتونويعلاضيفتل

ديمحلادبعناطلسلاةسايسسكعتنيصلايفةعماجلاهذهمايقنإ
.ةيمالسإلاةدحولاهتدارإو

ةيمالسإلاةخيشملاىلإديمحلادبعناطلسلابتكي؛ىرخأةقيثويفو
،حتافلايسردمنميدنفأبيطظفاحلاويدنفأزماردمحأاهنمبلطي
يدنفأاضريلعظفاحلااهنمبلطيةيئادتبالاسرادملاةيشتفمىلإو
ريغ.ميلعتللنيصلايملسمىلإمهلاسرإل؛يلةصروبلايدنفأنسحظفاحلاو
ءارزولاةسائرفيشرأيفدجنو.ةموكحلالبقنمهلامهإمتيبلطلانأ



ببسيفباوجتسا)1325ص24(86مقرةصاخلاةدارإلاةقيثويف
)رارقلااذهةيحالصبريكفتىندأنودنم("ذختملايباجيإلارارقلا"و،لامهإلا
ىلإةصاخلاةدارإلاةداعإةموكحلاتأر.رصقلاىلعاهضرعبلط:وه
.اهيفرظنلاةداعإلرصقلا

نععافدللريبكلامهلااذهلمحيديمحلادبعناطلسلاناكاذإو
كانهتعقويتلارزاجملاءازإنحنانلمعاذامف؛نيصلايفيمالسإلادوجولا
...ًةعوفرمانسوؤرىقبأنملًالالجإانسوؤرنحنتلف!؟انرصبوانعمستحت

ديمحلادبعونيصلايملسمنيبةقالعلايفةماهلاطاقنلاضعب
lدهعيفنيصلايملسمبةينامثعلاةلودلاتاقالععوضوميفعسوتلل
.قئاثويفيناثلاديمحلادبعدهع،ةمرصايرثناسحإ:رظنا،ديمحلادبع
ةسايسوديمحلادبعو،)99و15ص،نايبتاروشنم،1998لوبنتسإ(
.)59صنايبتاروشنم،1985لوبنتسإ(ةيمالسإلاةدحولا
lقيرطيفةحيصنلاةئيهناونعببيرقلاانخيرات،سوروطهطرظناو
-307صو295-291ص:يقئاثوويخيراتقحلمتَّيِّلمةفيحص،نيصلا

311.
lناخبوقعيديس،نامپلأرداقيفاح:رظناهتلئاعوناخبوقعيلوح
.686و،676-675ص،1954رّايأ21-17:ددع،هترجشو
lنيكباضر:رظنا.نيصلايملسملةينامثعلاتادعاسملالوحةماهةقيثو،
ةيقرشلاتاغللا،ةيقرشلاناتسكرتنعديمحلادبعناطلسللمدقمريرقت
خيراتلاوايفارغجلاةيلك،ةرقنأةعماج،4،1983:ددع،ثلاثلادلجملا
.66-39ص،بادآلاوةغللةيقرشلاثاحبألادهعم،ةغللاو
lنيلوراك:رظنا.ينيصلاخيراتلايفحلسملاهدرمتةناكموناخبوقعي
:ةمجرت،ىربكلاتاراضحلانيبلصاوتلاةعوسوم:نيصلا،نيڤلأكرامو،ندنولب
.41-40ص،1989لوبنتسإ،ركوكتنولولبنسأقوجلس
lديحو:رظنا.نيصلايملسمبيناثلاديمحلادبعمامتهابقلعتتقئاثو
يديراد،2005لوبنتسإ،ةيجراخلاهتسايسويناثلاديمحلادبع،نيگنأنيدلا
.321صةقيثولانعةروصو،264صةقيثولازجوم،ةبت



ًانويلمرشعدحأزيلكنإلابئارضلايعفادىلعةيبرعلاةروثلاتاقفنتغلب
.روتسدلانورهركذامبسحً،اينيلرتسإ
]140[ناخنيدلاديشر

يتلاثادحألاةلسلسيفًايريصمًارودبعلمسا؛نيسحةكمفيرش
نمهنأىلعلدي]142[فيرشلاو.]141[ةيبرعلادالبلالالقتساىلإتدأ
،ةيمطافلاةلالسلادافحأنمًاضيأناكو،ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةلالس
.يبرعلاملاعلايفةرثؤمةناكمهلتناكف

امهبلطتينيذللاةياردلاوءاكذلابفصتينكيملنيسحفيرشلانكل
لكهيفديمحلادبعناطلسلاكردأ.لالغتسالالهسكلذبناكو،مكحلا
ىلإهتلئاعوهاعد،هبزيلكنإلاسيساوجلالاصتاهعمسغلباملو،اذه
نمكلذبنكمتوً،اماعرشعةينامثةليطهكرتيملو،1891ماعلوبنتسإ
.هبزيلكنإلالاصتاعطقوهلزع

ملشرعلانعديمحلادبعناطلسلااوطقسأنيذلانييداحتالانأريغ
ثوعبمكهومضلب؛هدالوأنمنينثاونيسحفيرشلاحارسقالطإباوفتكي
سوساجلاةعدخفيرشلاىلعتلطناو.ديدجلاينامثعلاسلجملاىلإ
شيجلاىلعاهتامجهنشتيتلاتاباصعلاميظنتبماقف،سنروليزيلكنإلا
اهنولمحييتلانييالملاىلعوطسلاو،دونجلالقنتيتلاتاراطقلاوينامثعلا
.مهعم

دعاقتمايأىلإدوعتيتلاةريثملاةثداحلاهذهلقنأنأانهدوأ
ثيحصربقةريزجيفهافنميفثادحألالسلسملطبنيسحفيرشلا
روسيفوربلااهعمسدقو،ًةليوطًاماوعأهمادختسادعبزيلكنإلااهيلإهافن
فوؤرةيكرتلاةيصربقلاةيروهمجللقبسألاسيئرلانمشاتنيچلايتزون
ءاقليفديمحلادبعناطلسلاديفحولغوأنامثعنوراهاهديأو،شاتكند
:هعميل

نويسنرفلاهدعوف،ًةريثكًةيرغمًادوعوىقلتدقنيسحفيرشلاناك
ةديدجةلودىلعًامكاحرخآو،ايروسىلعًامكاحهئانبأدحأنوكينأب
تناكةيبرعلادالبلانأيأ.هلةيدوعسلاىقبتو،نانبليهاهنوعنصيس
هتلواحمنممغرلاىلعو.هبقللمحتةكلامةلئاعمكحيفنوكتس
نلمهنأوهنومدختسيمهنأملعامدنعنييسنرفلاوزيلكنإلاىلعبالقنالا
هطاقسإوهيلعبالقنالانمنكمتيدوعسلالهاعلانإف؛مهدوعوباومزتلي



.صربقيفرقتسامث،اطلامىلإّرفو،ٍةبوجعأبلتقلانماجنو،شرعلانع
قفنيشيعلانمٍةعسيفصربقيفهتايحةيقبنيسحفيرشلاىضمأ

فئارىلإفرعتكانهو.يزيلكنإلابهذلانماهيلعلصحيتلاةورثلانم
ناكو،ةبحصلاامهنيبتأشنو،فوؤرقبسألايصربقلاسيئرلادلاوشاتكند
ثدحتو.هقيدصةرايزلرخآلاونيحلانيبهدلاوهبحطصيًاريغصاهمويفوؤر
:لاقف،كلتهتايركذنعشاتنيچلايتزونلدعباميففوؤر
وهأدبيمث،هدييدلاولبقي،ةرايزلكيفرركتتاهسفنةصقلاتناك"
امءازجلمحأنآلاانأ؟تلعفاذام!هآ؟تلعفاذام!هآ:ثيدحلاب
هودعودقاوناكزيلكنإلاف؟ةينامثعلاةلودلاةنايخبانمقاذامل،ياديهتفرتقا
دقاوناكتقويف.نيملسمللًةفيلخنوكيو،برعلاضعبلًاكلمحبصينأب
.اهضرأىلإةلصاوتمةيدوهيلاةرجهلاتناكو.نيطسلفيفهيفاورقتسا
مهتغلنولقنيزيلكنإلاو.ايروسيفمهتفاقثومهتغلنورشنينويسنرفلاو
يدلاودنعهتارسحثفنينيسحفيرشلاناكاذكهو.قارعلاىلإمهتفاقثو
ٍةرمتاذو.هراوجىلإتماصانأو،تارابعلاضعببهتيلستلواحيناكيذلا
ىضمأدقف.لوبنتسإءاوجأنعينثدح!فئار:يدلاولنيسحفيرشلالاق

18 ًاماع يف دهع دبع ديمحلا يف لوبنتسإ تحت ؛ةبقارملا ًاميقم يف
ÇamlıcaوأBeykoz.ءانثأيففزعلابأدبتةيرجحةناوطسأتناك.أ.م

لواحيو!لوبنتسإةمصاعلااهتيأهآ:لوقيوهوءاكبلابشهجيمث،هثيدح
الف،يهلإلاريدقتلاهنإ!نيسحفيرشلايديس:لوقيوهوهتيلستيدلاو
لدتكينيعنمبكستيتلاعومدلاهذهنأريغ،تأطخأدقل...نزحت
هسفنيدلاوكلامتيالو.ءاكبلانعّفك،كلهللارفغيسو،كمدنىلع
مهيمث،ًاليلقناثدحتيةناوطسألاماتخيفو.ءاكبلابرخآلاوهشهجيف
.لاعت!فوؤر:نيسحفيرشلاينيدانيف،هيديًالبقمناذئتسالابيدلاو
نيسحفيرشلاناك.ةيبهذًةريليدييفعضيو،اهلبقأفهديينيطعيو
...هترايزبحأتنككلذلو.أ.م.زيلكنإلانمًايدعاقتًابتارىضاقتياهتقو
ءانثأيفهعادويفانكو،توملاضرمناكو،نيسحفيرشلاضرممث
هتافوربخانيقلتمث.ناّمعيفهللادبعريمألاهنباًادصاقصربقهترداغم
..."]143[.

غارفلامهكاردإو،ناوألاتاوفدعبمهتظقيو،تانايخلايفنيطروتملانإ
يرعشتيببينركذيكلذلك...اهلاوزدعبةينامثعلاةلودلاهتفلخيذلا
امفاعضأنييداحتالادادبتساهيفغلبٍتقويف،قيفوتاضرفوسليفلل
عاطقلكشىلعٍتاباصعاودغىتح،ديمحلادبعدادبتسانمهومعز



:هيفلوقي،قرطلا
."ٍئرتهمطيخبمالحألاانمظن"
رهظتملنيذلاكئلوأنمديمحلادبعناطلسلاناكدقل!معن

؟كلذكسيلأ،ةاسأملانمكتانهو،شرعلانعمهطوقسدعبالإمهتمظع
ًاضيأةيروهمجلادضناكسنرول

ةلودلاةلازإدودحيفسنروليزيلكنإلاسوساجلاتايلاعففقوتتمل
و1916يماعنيباميبرعلاملاعلاعادخلالخنمةطراخلانعةينامثعلا

،رخآًانيحبهذلاولالقتسالادوعووً،انيحةيبهذلاتاريللاقيربب1918
.1930ماعىرخأًةرمانمامأرهظيثيح
درمتلاضيرحتلواحتيتلاةيفخلاىوقلاسأرىلعةرملاهذههدجنف
اننيبدودحلاىلععارصلالاعشإلواحيو،غاديرغآيفرجفنايذلايدركلا
يفًاكمهنمسنرولناك؛ةينامثعلاةلودلاىلعءاضقلادعبف.ناريإنيبو
.]144[ةيروهمجلالبكتيتلالامعألا



،طسوألاقرشلايفمالسلليساسأطرشاهلاوزو،ةينويهصلايهةلكشملانإ
.]145[هبطبترمنيطسلفيفيدوهيلايبرعلامالسلاو
زورنوج

اهبلبقيةيسايسةيجولويديإ؛نوريثكلااهدقتعيامكةينوهصلاتسيل
يسايسيموقرايتيهلب،ملاعلاوليئارسإدوهيعيمجاهمعديواهانبتيو
نطونعثحبللنويبوروألادوهيلااهلذبيناكيتلادوهجلامحرنمدلوت
ةيدوهيتاعامجمويلاليئارسإيفو.ليئارسإمايقيفترولبتمث،مهل
اهيفىرتةفرصلاةينيدلاةيدوهيلاتاعامجلاضعبو،ةينويهصلاضراعت
.رفكلانمًاعوناهيفىرتو،مهيأربةقحلاةيدوهيلاةديقعلانعًافارحنا

يفزييمتلاوراقتحالاوذبنلاىلإيمالسإلاعمتجملايفدوهيلاضرعتيمل
ًاسايقمهناينبيفلمحيالمالسإلانأل؛ابوروأيفاهلاوضرعتيتلاكةلماعملا
نولكشياوحبصأنيذلادوهيلابتلزنيتلاتابوقعلاانينثتسااذإوً،ايقرع
اهيفترجفنايتلا1066ماعةلطيلطيفثدحامكمكحلاىلعًارطخ
لوقيامكةرهاظلابابسألافلخيفتختٍةدّقعمٍبابسألدوهيلادضعاضوألا
نرقلاتاياهنيفيباقپوطرصقيفثدحامو،]146[مولبدلوراه
راقتحالانمةيلاخلاةنسحلاةلماعملا-ةبراقملاهذهنإف؛رشعسداسلا
يومألارصعلايف:اهلكةيمالسإلاروصعلايفةدئاستناك-ةينودلاوزييمتلاو
اهؤامتناناكامهمىرخأةعامجّيأنأولو.ينامثعلاويقوجلسلاوّيسابعلاو
كانهنكيملف،اهسفنةبوقعلالانتستناكٍةلثاممٍفورظيفتدجو
ملةيعيبطلافورظلايفمهنأحضاولانموً،ادوهيمهرابتعابصاخزييمت
يغبنينيناهمونيدهطضمٍموقةلزنمب-ابوروأيفرهاظوهامك-اونوكي
...بسحفدوهيمهنأل؛ةرّيخلالامعألانمكلذرابتعاو،مهنمدوجولاريهطت
]147[.

يفمهسافنأنوطقتلياوناكابوروأنمنودرطياوناكنيذلادوهيلاو
يفف.تادقتعملاعيمجو،سانلاعيمجلاهباوبأحتفتيتلاةينامثعلاةلودلا
اونطوتساو،نيينامثعلاىلإاوهجوتف؛رجملانمدوهيلاريجهتمت1376ماع
ديحولاناونعلايهديدجنمةمصاعلاهذهتناكمث.ةنردأمهتمصاعيف
قحسإماخاحلانإىتح،1394ماعاسنرفنممهدرطمتنيذلادوهيلل
ىلإءوجللاىلإاهيفمهوعديًةلاسرنيدلايفهتوخإىلإبتكييتافراس
:)اهفرطقورحملا(هتلاسريفنييسنرفلادوهيلللوقي،ةينامثعلايضارألا



،اهيفةداعسلاوةنينأمطلااولانتنأمكنكمي،كرابمدلب،متئشنإ،ايكرتنإ
ةطلستحتشيعلاو.انهنمةحوتفمةسدقملايضارألاىلإقيرطلاو
ٍئرمالك!؟كلذكسيلأ،ىراصنلاةطلستحتشيعلانملضفأنيملسملا
نوعيطتستو.اهسرغييتلاةرجشلالظتحتةداعسبشيعينأهنكميانه
ناولألامكدالوأسابلإىلإنورطضتامنيب،نوؤاشتيتلاةنيزلااوسبلتنأ
؛اهنوبحتيتلاءاقرزلاوءارمحلاةيهازلاناولألانمنوشختو،ءاسؤبلاكةمتاقلا
ايمونلاَِملف...ىراصنلارينيفبرضلاوتاناهإللمهضرعتنمًافوخ
نيشملادلبلااذهاورجهاواوموق!؟تمصلااذهاذاملو!؟مونلاَِمل!؟ليئارسإ
.]148[اسنرف

ىقرأرصمنممهجورخدعبدوهيللمدقيمالسإلاناكدقل،معن
لذلاىوساودجوامو.ميركلاشيعلاهيفاودجينأمهنكميٍّيندمٍعمتجم
]149[سلدنألايفيمالسإلامكحلاةرتفاهنمانينثتسااذإ؛ابوروأيفناوهلاو
محرنمتقثبنالب،يمالسإلاملاعلايفاهتأشنفرعتملةينويهصلاف.
ٍةلكشملًالحتناكف،اهيفةيدوهيلاةلكشمللٍّلحك؛ةيبوروألاتاعمتجملا
.ٍةفرصٍةيبوروأ

اندنعدوهيلاوةيماساللا
ابوروأيفروهظللاهقيرط-ةيماساللا-ةيماسلاةاداعمتدجودقل

كلوڤلاةيموقترهظايناملأيفف.ةيموقلاراكفألااهيفدوستتأدبامدنع
يتلاتافرصتلااهتاعمتجميفتداسو،ًاليبنًاقرعينمرجلاقرعلاربتعتيتلا
شيعتيتلاىرخألاةيرشبلاقارعألافينصتبنويزانلاماقو،اهليجبتنعمنت
ةقبطلامهلاثمأورجغلاودوهيلااهيفلتحا،تاقبطىلإضرألاهجوىلع
،ةيناسنإللًةمدخمهنمضرألاريهطتمهرظنيفريخلانمناكو.اهيفايندلا
شيعييتلاةقلغملاءايحألا-دوهيلاتاوتيغ،حجرألاىلع،اهرثإىلعتماقو
.صاخنذإبالإنوجرخيالف،اهيفمهراصحمتو-دوهيلااهيف

،ريمزإو،كينالسو،لوبنتسإطسويوكصاخيفدوهيلاناكنيحيف
مهتايحاهيفاوسرام،ٍديغرٍشيعبنوعتمتي...ةصروبو،اسينمو،يارسةجهبو
نمنكمتيملتازايتمالانمًاريثكةيداصتقالاةايحلايفاولانو،ةيراجتلا
يديأيفّزكرتتينامثعلاماظنلايفىربكلاةورثلاىرنكلذلو.نوملسملااهلين
ىلإةعارزلانمدوهيلالاقتنانأنيبننأنمانهدبالو.دوهيلاةغاصلا
ةايحلايفمالسإلاهثدحأيذلايداصتقالابالقنالالضفبناكةراجتلا
ةيسايسلاتاكرحلاتأشنةراجتلايفهبيغرتومالسإلاريثأتبف.ةيعامتجالا
اهباوبأتحتفيتلاوةثيدحلاندملااهساسأىلعتماقيتلاةيعامتجالاو



.دوهيلل
يئاورلانايبيتأيو.صاخلكشباسنرفوايناملأيفةيماساللاترشتناو

،1898يناثلانوناك13يف،مّهتأ:J'accuse:مسابالوزاليميإيسنرفلا
يتلاةيماسلاةاداعملًالاثمسوفيردمسابةروهشملاىوعدلاهيفلوانتيذلاو
ديقعلانأانهركذن،ىسنننألبقو.يسنرفلاعمتجملاقامعأيفجلتخت
ماوعأةسمخدعبالإرسألانمُجنيملو،هتءاربنعنلعيملسوفيرد
نمةبيرقلااناياوغنمةبيرقلاناطيشلاةريزجيفهنجسيفًادرفنماهاضمأ
ةدحتملاتايالولادضلاتقلابنومهتملااهيفنجسييتلاومانتناوغةريزج
.]150[م.ةيسنرفةرمعتسمتناكو؛ةيكريمألا

،ابوروأيفةيماساللاراشتناعمةنمازتمدوهيلادضتاوادعلاتدتشا
ايناركوأوايسوريفمهارقتقرحأو،مهتماقإنكامأىلعتاءادتعالاتمتف
،لوهجمدضتيقبو،دحأةمكاحموأدحأىلإماهتاهيجوتنودنم
ةلكشملاودغتلرشععساتلانرقلاتاياهنىتحعاضوألاهذهترمتساو
دوهجنييبوروألادوهيلانمددجلازانيكشألايفّدلوتتو،ابوروأيفةيدوهيلا
.ةديدجةيوهنعثحبلاوىوقلاديحوتل

نيطسلفلجأنملزترهرودويثتاكرحت
ةيرسيوسلالزابةنيدميف1897ماعلوألاينويهصلارمتؤملادقع

لبقةيدوهيلاةلودلا؛DerJudenstaatباتكفلؤملزترهرودويثةسائرب
ةينامثعلايضارألانمماوعألاكلتيفنيطسلفتناكو.خيراتلاكلذنمماع
نميدوهيفلأنيرشعبراقياماهيفشيعي،ايروسةيالولةعباتلا
دوهيلاىلعطوغضلاديازتف.اينابسإنمنيرّجهملادوهيلايأ،دارافسلا
نأنوملعيمهنألو.مهلٍديدجٍدلبنعلجاعلاثحبللمهعفدنييبوروألا
،روهشملاركنابةلئاعو،دوهيلاءاينغأعمتجاً؛انطومهحنمينأهنكميالًادحأ
ضرأىلإمهراظنأتهجوتو،اهيفدوهيلانيطوتوٍضارأءارشل؛دليشتورو
يفركفينمزلانمةرتفلزترهرودويثيقبدقو.]151[نيطسلفداعيملا
يفركذيو.]152[يسانفاسينمامبركلذًامهلتسمدوهيللًانطوصربق
ةرمعتسملايفىرينمينويهصلارمتؤملاءاضعأنيبناكهنأًاضيأرداصملا
نأنممغرلاىلعو.دوهيللًانطومنوكينأنكميامادنغوأيفةيسنرفلا
تزكرتفتداعرمتؤملايفةنياهصلاراظنأنأالإ؛لوبقلايقلاهئارشبلط
يفتناكولو؛ةينامثعلاةلودلاىلإهجوتلانمدبالناكو.نيطسلفىلع
.ديمحلادبعناطلسلاىلإو،ضيرملالجرلاعقوم

!؟مويلاليئارسإدوقينم



اوماقأنيذلامه،زانيكشألايأ،ابوروأدوهينأًادبأىسننّالأانليغبني
نولماعينويقرشلادوهيلاو.اندالبدوهياوسيلو،اهنودوقينيذلامهو،ليئارسإ
ثحبلالاجميفًاضيأيرجيمهعمكولسلااذهو.ينبتلابءانبأكليئارسإيف
وبحتتلازاماهنأىلعنييقرشلاتاساردىلإنورظنيءاربخلاف،يخيراتلا
.]153[نييبوروألادوهيلاثاحبأبًةنراقملافطألاك

نيطسلفيفيناثلاديمحلادبعةيساسح
ةيضقوةينويهصلاهباتكيفةكوألامكميمهبتكامانتءارقلالخنم

عسوملكشبىرننأعيطتسن،]154[تاراضحلانيبعارصلايفنيطسلف
.ليئارسإةلودةماقإليبسيفىمظعلالودلاطوغضريخألاناطلسلاةمواقم

يقيقحلاسسؤملاو،ةينويهصلاةكرحلاسسؤملزترهرودويثنكمتيمل
يتلاسمخلاهتارايزنمًةدحاوًةرمالإناطلسلالباقينأ؛ليئارسإةلودل
يفدوهيلانيطوتبهعانقإل1902و1896يماعنيباملوبنتسإىلإاهبماق
ليئارسإلموقتنلهنأكردأو،ًةميقعٍةرملكيفةجيتنلاتناكو،نيطسلف
.شرعلاىلعديمحلادبعناطلسلايقبامنيطسلفيفةمئاق

دبعناطلسلانمبرقتينألزترهرودويثلواحىلوألاةرملايف
:يكسنويلتنوكلاقيرطنعهمّدقٍضرعبديمحلا

يواسي،لزترهنمًايلامًاضرعناطلسلاىلإيكسنويلتنوكلالقن
تناكو.دليشتوردنومدإهنمربكألامسقلالفكت؛ةيبهذةريلنييالمةسمخ
نأىلعلديامم،ينيلرتسإهينجنويلمنيرشعبردقتاهمويةنيزخلاءابعأ
تناكذإ،هيلإًةسامةجاحلاتناكو،عقاولايفًاريبكناكضرعلااذه
ماعتنلعأو،نويدلااهتقهرأدقديمحلادبعناطلسلااهثرويتلاةلودلا

يأ،ةيجراخلانويدلادادسنعةزجاعاهتنيزخنأ؛مرحمرهشرارق1881
تايفصتيفتفرصيتلاغلابملاتببستةيلاتلاماوعألايفو،اهسالفإتنلعأ
.ٍةقناخٍةيلامٍةمزأبنويدلا

ديمحلادبعلعفدر
دبعلعفدرنإف؛بيصعنمزيفناكضرعلانأنممغرلاىلع

ً:اقحًةديدشهتجهلوً،ادجًايساقناكديمحلا
يفىرخأًةوطخوطخيّالأهللقف؛يلكتقادصككقيدصلزترهناكنإ"
اذهنألً؛اربشناكولوبارتلانمًائيشعيبأنليننإف،ةيضقلاهذه
اهيورنفوسو،ءامدلابهتلان؛يتمألةنامأوهلب،يلًاكلمسيلنطولا
هذهلثمعاطتقانمدحأنكمتينل،انعدعتبتولصفنتنألبقانئامدب
ايروسيفيتيولأدونجنإ.انلىقبتو،انئامدباهيورننألبقضرألا



نإ.ةدوعالبناديملايفكانهعيمجلاتبثو،ءادهشاوطقسنيطسلفو
نعلزانتأنل.ةيكرتلاةمأللكلماهنإ،يلًاكلمتسيلةيكرتلاةيروطاربمإلا
قزمتتامدنعو،مهنييالمباوظفتحيلودوهيلاعدنلف،اهنمةعطقّيأ
اوقزمينأمهنكمي.لباقمالبنيطسلفىلعنولصحيدقفيتيروطاربمإ
]155["ةايحلاديقىلعوهوٍدسجحيرشتبحمسأنأيننكميالو،انداسجأ
.

ديمحلادبعتالاجرنميكسنيلوين
ليبنلاو،بناجألاءاربخلانممهبقثينمضعبديمحلادبعناطلسللناك
يفوضعلصألايفوهو.ءاربخلاءالؤهنميكسنيلوينتنوكلايدنلوهلا
زاهجيفوضع:ىرخأةرابعبو.رابخألاطّقستلديمحلادبعزاهج
عفريو،ةيقارلاتاقبطلالابقتساتاعاقيفلوجتيسوساجوأ،تارابختسالا
نععفادتةفيحصردصأهنإىتح.ناطلسلاىلإكانهروديامبهريراقت
.ديمحلادبعناطلسلانمٍرمأبابوروأيفةينامثعلاةلودلاحلاصم
يفديمحلادبعىلإيكسنيلوينهمّدقيذلابلطلانمٍتارابععضبهذهو
:1897ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ23
نمٍمعدنودنمةينّسلاةموكحللةيلاملاعاضوألاحالصإنكميال"
ٍنذإىوسنوبلطيال،ءالؤهلاومألاسوؤرباحصأو.دوهيلالامسأر
...ةينامثعلاةرادإلاتحتنيطسلفنمٍمسقيفٍتانطوتسمةماقإبحامسلاب
-ةيناهاشلاتاذلالوبقدرجمبو...ٍّيسايسٍلمعّيأدوهيلاسرامينلو
نمةيدقنلاةنوعملابستكادقنوكيهنإفدوهيلادادعتسا-ةيناطلسلا
ةنوعملاو-دليشتورنورابلاكلذبدصقيامبر-ملاعلايفرابكلانييلامسأرلا
نكميالرمأاذهو.ابوروأيفدوهيلااهكلمييتلاىربكلافحصللةيونعملا
.]156[فورظلاهذهلثميفًاصوصخهلهاجت

ةروص؛قامعألاّزهتيتلالاوقألاهذهنمجرختسننأالإاننكميال
ٍروقو،ةريخألاةيناسنإلاةعلقةرادإةيلهألٍزئاح،هتيلوؤسملٍكردمٍمكاح
.هنطولٍّبحم

،ناطلسلاةلباقمنملزترهنكمتي،1901ماعيفنحنً،اريخأو
:ٍراصتخابلاوقألاهذههناسلىلعيرجيو

ًةايحاهيفكلمنالو،ىذأللًامودضرعتنو،نودهطضمابوروأيفنحن
ىلإريشي-يضاملايفمكناضحأانلمتحتف،ةريبكةلودمتنأو.ًةميركًةيناسنإ
ًةايحنآلاىتحمكتحنجأتحتدوهيلاىضمأدقو-1492ماعدارافسلا
مودقلابانلاوحمساو.انيلعمكتّنمانومرحتّالأمكنموجرن.ًةديعسًةميرك



انتاردقو،انتاورثب؛ةينامثعلاةلودلاضاهنإىلعٍديبًاديلمعنو،نيطسلفىلإ
،ةيديدحلاككسلاءاشنإنوديرتمتنأ.ةجضانلاةيرشبلاانتاقاطو،ةينقتلا
،اهليومتعيطتسننحنو،كلذريغويداصتقالاضوهنلاو،ميلعتلاريوطتو
يفمكلًانوعنكنلو،ايناملأاهسأرىلعو؛ةيبوروألالودلابمكتاقالعروطنلف
يفٍضرأةعطقانلاوصصختنأيفكي.هبمايقلايفنوبغرتٍلمعيأ
،ةيبوروألاطوغضلانعًاديعب؛ديرنامكًارارحأاهيفشيعن.نيطسلف
...مكبًةطبترمنوكتةيجراخلاانتاقالعو

:ديمحلادبعناطلسلاسأريفماهفتسالاتاراشإبقاعتتو
ملاعلاةلكشمتسيلو،ةفرصةيبوروأةلكشمةيدوهيلاةلكشملانإ

،ةينامثعلايضارألاىلإمهليحرتىلعٍرارصإباهلحنعثحبياذاملف،يمالسإلا
ةينبلايفلحلابنوثبشتياذامل!؟ةيبوروألاةينبلايفاهلحيرجيالو
ملاعلالمحتيو،كانهمهدضزييمتلاو،ابوروأيفيرجتةدابإلا!؟ةينامثعلا
.]157[!؟ريكفتللكلذعفديالأ،ةروتافلايمالسإلا

:ةكوألامكميمباتكيفىرخأةرمهسفنءاقللانعأرقنلو
هيقاليامعيناثلاديمحلادبعناطلسلاىلإثدحتيذلا،لزترهروتكدلاماق
دوهيلاركشميدقتب؛ةيادبلايف،ةيبوروألانادلبلايفملظلانمهقرعءانبأ
نويوسوملاعابتألااهاقلييتلاةلادعلاوةلماعملانسحىلعملاعلايف
ًاريشمةمدقتمةيداصتقاةقاطكلمتةينامثعلاةلودلانأبهرّكذو...ناطلسلل
.ةءاطعملاةبرتلاو،ةضفلاوبهذلاتاماخو،نيرهنلانيباميفلورتبلاىلإ
.ةيبوروألالودلالبقنمهلالغتسايرجيهلكىنغلااذهنأريغ

ىلعهاوكشمدقيناطلسلاةرضحيفةينويهصللريبكلابألانأىرنف
يضارألايفالإامهنيمأتنكميالمهنمأونييوسوملاةمالسنأو،برغلا
قيزمتلارطخنمةينامثعلاةلودلاصالخنيمأتنكميهنأو،ةينامثعلا
.مهتاناكمإومهتاقاطونييوسوملاءالؤهفراعملالغتساب

:لوقيف،هضرعنعهتاركذميفلزترهثدحتيو
ةمالسنيمأتلينيلرتسإهينجنويلمنيرشعصيصختنمانلدبالناك"
نينامثبردقتيتلاةيونسلانيطسلفتادئاعىلعًادامتعاو.ةيكرتلاةيلاملا
طلستنميأ،ةيمومعلانويدلانمايكرتذاقنإنكمي؛ةيبهذةريلفلأ
.ينيلرتسإهينجينويلمب،نييبوروألا
ةلاطإوأ،دئاوفلاعفرلالخنمةيمومعلانويدلاخسفنيمأتاننكميناكو
ةينامثعلاةلودلاذاقنإينعياذهو.د،ج،ب،أ:تائفلانماهتادنسدمأ
.]158["ريبكءالبنم



1899بآ13يفلزترهاهلسرأيتلاةيقربلللماكلاصنلاوهاذهو
:ديمحلادبعىلإلزابنم
:ناخديمحلادبعناطلسلاةلالج
ركشلاميدقتانيلعبجوي؛دوهيلانمهيعباتلهيدبييذلايلاعلامركلانإ
.ناخديمحلادبعناطلسلاةرضحىلإقامعألانمنيعبانلانانتمالاو
نادلبلايفءاسعتلامهناوخإةثاغإلاوّفختنأمكنمنولمأينوينويهصلاو
مهو.اهمركوةينامثعلاةيروطاربمإلاةمظعلًةنامأمهعاديإو،ةفلتخملاةيبوروألا
امبةفيلخلانمًاعيجشتلانيساذهصلخملامهدصقمنأبةماتةقثىلع
.]159[مكاحلاةيصخشنمهل

نطولابارتنمٍربشيأعيبأنل
ناكولو،ضرألانمًائيشعيبأنل!نطولابارتنمٍربشيأعيبأنل
...ءامدلابهتلاندقو،يتمأللبيلًاكلمسيلنطولااذهنألً؛اربش
ديمحلادبعناطلسلا

ناطلسلانمرظتنيناكو،هقطنميفًاميلسًاباطخعقاولايفناكدقل
ملًارظتنمناكامنأريغ؛ءاكذباهلططخيتلاةوطخلاهذهلمالستسالا
يرغملاهضرعولزترهىلإمامتهابديمحلادبعناطلسلاىغصأدقف،عقي
ةيلامتاليوحتلباقمنيطسلفيفدوهيللٍّيتاذٍمكحةماقإنمضتييذلا
ةينامثعلاةلودلاحنمياممابوروأيفةينامثعلانويدلادادسلةيدوهيلاكونبلل
امبر.ةلودلالبقتسمددهيًارطخهرابتعابهّدرو،سافنألاطاقتلاةصرف
مهنأبانويلاريبيلرعشيسيتلاةليلقلاقئاقدلامجحةفرعمللوضفلاانكلمتي
ةيضقلالوحضرعلااذهكٍرغمضرعلوبقيفريكفتللاهيلإنوجاتحي
.ةيصربقلا

؟يضارألابقلعتملابرصلاكلمبلطديمحلادبعناطلسلاّدرفيك
كينروڤزإةعلقءارشلٍبلطبمدقتدقبرصلاريمأشتيفاربوأناليمناك
:تاملكلاهذهبهدرف،ديمحلادبعناطلسلاىلإ1879ماع
اهنوبلطتيتلاضرألانمٍربشلكنأريغ،مكبلطّيبلأنأدوأو،مكبحأ
يننالّوخينيذللاةيحالصلاالوقحلاكلمأالو.ةمألادارفأءامدبتذخأدق
.]160[مكيلإاهبنسحأنأ
دبعناطلسلاىلإةيسنرفلاةغللابهسفنبرصلاكلملةلاسرزدليقئاثويفو
يفربخلًاعوضومتداعدقو.ةيلئاعةيضقيفنوعلاهنمسمتلي،ديمحلا
يفيناثلازئافلاويبرصلابرطملالوقبقع،ماوعأةسمخلبقةريبكةديرج
ًاباوجيطعيس"هنإ:شتيڤوميسكويوكيلزيبوروألانويزفلتلاتايئاهن



.]161["يكرتلالالتحالاتحتٍماع500برصلاةيدوبعل
رطخلاسوقانقديديمحلادبع

ةرملاهذهديمحلادبعمدقتيثيح،ّدحلااذهدنعرمألافقوتيالو
نمٍةعقبّيأيفاوميقينأبدوهيللهيفحمسيءاهدبةنياهصللهضرعب
ناك.ةينامثعلانويدلاديحوتلباقم؛نيطسلفجراخةينامثعلاةلودلايضارأ
ضرألب،ٍضرأّيأنوديريالةنياهصلانكل،"ةحوتفمانباوبأ":مهللوقي
.ةبعللاتأدباذكهو.ناطلسلاضرعمهرودباوضفرو،نيطسلف

ىلعنولمعيو،مهيضارأنمدوهيلانودرطي-نويبوروألايأ-مهف
دبعو.كلذلالخنممهحلاصمنيمأتنعنوثحبيو،نيطسلفيفمهنيطوت
ًادبأرخأتيالف،ةيناملألاوةيسورلاتاسايسلايفقافنلااذهكرديديمحلا
.ةلباقملاتاسايسلاريوطتو،يسايسلالمعلانع

ةيبوروألالودلاهسرامتيذلاقافنلاكاردإيفديمحلادبعرخأتيملو
ةينامثعلاةلودلاىلعايناملأوايسوراهبموقتيتلاطوغضلالباقمىرخألا
مقافتبتببستيتلالودلاهذهف.نيطسلفيفدوهيلانيطوتليبسيف
ةداعإليبسيفةينامثعلاةلودلاىلعاهطوغضبموقتةيدوهيلاةلكشملا
مهمادختسامث،ابوروأنممهريجهتدعباهيضارأيفمهنيطوتومهعيمجت
،رذحلاىلإظقيلاناطلسلاعفدكلذلك؛لخادلانماهيلعطغضللةادأك
نممهعنمو،ةقحالتملاةيئاقولاريبادتلاذاختاو،ءارمحلاةقاطبلاعفرىلإو
نمةمكارتملانويدلاةيفصتلجأنمهعسويفاملذبو.يضارألاءارش
ملهنأريغ،ةمراصلاةيلاملاريبادتلاذختاو،ديجملادبعناطلسلاهدلاونمز
.كلذنمنكمتي

امهيدبينيذللاةسامحلاوطاشنلااذهديمحلادبعناطلسلارّدق
،هنطووهّتلمليبسيف-هرمعنمثلاثلادقعلاوذباشلااذه-لزتره
ىلعهقلعي-لزترهرورغعابشإلًايفاككلذناكو-نيشاينلاعفرأهلمدقو
:اهلباقيامةوشرلاهذهلدبالناكو.ابوروأيفلابقتسالاتاعاقيفهردص
ةوعد-2.ةينمرألاةلأسملايفايكرتنعطوغضلافيفختىلعلمعلا-1
ديدجعورشميفيلاملاضرعلالوحرييڤورتاثحابمىلإلزتره
دعباميفلزترهكرديس.سفانمالبنويسنرفلاىقبيالىتح؛ضورقلل
بضغيو،نويدلالوحةيراجلاتاضوافملانيخستلهمدختساديمحلادبعنأ
بقارملاسرإ-4.ةينويهصلاتارمتؤملانمناطلسلاىلإتايقربلالاسرإ-3.
دضاهلططخييتلاتاعورشملانعتامولعملايقلتو،ةينويهصلاتارمتؤملل
.]162[ةكرحلايفلوألاماقملانمةينامثعلاةلودلا



ًاعطاقًادحعضيف،ديعبلاىلإهركفبرظنيديمحلادبعناكدقل
يفةيدوهيلاةورثللمالستسالاوأ،ةيبوروألاةيعبتلاناضحأيفءامترالاةيناكمإل
ىلعةفرحنملاتاقالعلاهذهلثميفلوخدلاضفريف؛ضرعلاهلوبقلاح
.اهيلإةنهارلاةجاحلانممغرلا

ليبسيفةيبوروألاتالواحملاوةنياهصلاتالواحمتهتناله،نكلو
،تالواحملاكلتعطقنتمل،فسألل!؟نيطسلفضرأىلعةيدوهيةلودةماقإ
ةيوازلايفديمحلادبعهيفرشحييذلاتقولاراظتنانمدبالناكو
...ةصرفلاكلتنيمأتىلعلمعلانمدبالناكو،ةلتاقلا

ةداضملاةلمحلا
اهلّططخدقاهركذّرميتلاةداضملاةيديمحلاةوطخلاتناكدقل

نإمهنأو،رارصإبنيطسلفنوبلطيةنياهصلانأكرديناكدقف.ءاهدب
ءاهدلانممهيفكيامدوهيللناكوً.ادبأاهنماوجرخينلف،ةرماهولخد
يفلصحامقفومهتلماعمنوبلطيمهف.ناطلسلاضرعاوضفريىتحًاضيأ
مهلحمسو،هيضارأيفنابسإلادوهيلالبقتساامدنعيناثلاديزايبدهع
ىوستسيلةايحلاوً،امامتةفلتخمفورظلانأريغ.نوديريثيحةماقإلاب
حمسينلو.سكراملوقيامك؛هسفنخيراتلارركيامدنعٍّيديموكٍحرسم
تناكًايأنيطسلفضرأىلعٍّيدوهيٍعّمجتةماقإبديمحلادبعناطلسلا
.ضبنيقرعهيفمادام؛ضورعلا

:نأىلإٍدودسمٍقيرطىلإتاءاقللالوصوبقعةنياهصلالصوت
هلزعىلعلمعلانمدبالو،ديمحلادبعقيرطنعمتينلرمألااذه"
نويبوروألاةنياهصلاِفُخيملكلذلو."مهبسانينمبهلادبتساو،مكحلانع
ىلعبالقنالايف-ةاتفلاايكرت-كروتنوجةيعمجتحجنامدنعمهحرف
عورشمقيرطيفءادأكلاةبقعلاناكدقف،1908ماعديمحلادبعناطلسلا
.ىربكلاليئارسإ

نماونمتو،1908ةاتفلاايكرت؛كروتنوجبالقناةنياهصلامعددقل
ةنياهصلاةقالعتناكدقف،مكحلاىلعنويداحتالايلوتسينأمهبولققامعأ
ىلعةيرحلاباوبأمهلحتفتنأًالمأ؛ةضراعملاتاونسيفمهبةقيثو
.ديمحلادبعدعبةينامثعلاةلودلايفاهعيراصم

دبعناطلسلاتاركذمىلعةرظنيقلننألبقيضمننأانلسيلو
:ةيسايسلاديمحلا
هناوخإلًاضرأينمبلطيهنأ...ينعنقينألزترهةنياهصلاميعزلنكميال
الةنياهصلاف.ءيشلكلحليفكيالهدحوءاكذلانأريغ.هنيديف



؛ىرخأًارومأنوديريلب،نيطسلفيفيعارزلالمعلابءافتكالانوديري
،عايجمهنإ:اولاقنإومهو.نييسايسلامهيلثممرايتخاو،ةموكحليكشتك
دبعلنإف؛نيعرازمكمهتجاحدسيامبلمعلاو،مهنوطبعابشإنوديري
،ةينويهصلاتارمتؤملايفهتالاجرهلو،تامولعمللةيوقلاهرداصمديمحلا
نيبتباونمهنأكرمتؤملااولخدنيذلاهتالاجرنماهاقلتيتلاتامولعملاو
ملعأو.أ.م.نيطسلفيفةيدوهيةلودةماقإىلعةتيبملاةعطاقلاتاينلا
ًاجّذسنونوكيةنياهصلانكل.ةصيرحلاتاروصتلاهذههيلإيمرتامًاديج
اهنونبييتلامهتاروصتلودعانأف.مهتالواحملبقتأسيننأنونظياوناكنإ
انتيروطاربمإيفدوهيللريدقتلاوةيانعلانمهيلوأامرادقمب؛نيطسلفنع
دوهيكانهف.يلاعلابابلاةمدخيفمهتاربخلو،نينطاومًادارفأمهرابتعاب
دبعو.يطارقوريبلازاهجلايفىرخألامعأبنوموقيو،نيمجرتمكنولمعي
اذإرمألاهيلعنوكينأنكميامركبملاتقولاكلذذنمانثدحيديمحلا
،اهناطيتسانكميةغرافٍضارأانتيروطاربمإيف.أ.م.ليئارسإةلودتماق
ةبسانمةيدوهيلاةرجهلانأىرنالاننكلو.ةرجهللبسانمبيترتىلإجاتحت
يفاياظشلاكاننيدريغنمبناجألااهيفزرغنيتلاروصعلاّتلودقف.انل
انّتلمنمناكنمالإانتلوددودحيفلبقننأاننكميالف.انداسجأ
.]163[ةينيدلاانتادقتعميفانكراشيو

هنأ-ةيحطسةرظنيف-ودبيامكناطلسلارهظتاللاوقألاهذهنإ
ةلودةفسلفىلإدنتسيهنأىلعّلدتلب،ةيماسللٍداعموأ،ةيدوهيللٍداعم
رعاشمتراثأةرمآلاةقباسلالاوقألانأ؛بيرغلارمألاو.ةكسامتمةقيمع
ناطلسللهتوادعنممغرلاىلعلزترهناكو،هتبضغأامردقبلزتره
نأعيطتسيالو،هباجعإوهتريحنعربعيو،نطوللهبحيفقحلاهحنمي
:هتاّركذمرتفديفتاملكلاهذهريطستنععنتمي
تراثأ،يقيقحلاةلودلالجرةمظعسكعتيتلاو،هذهناطلسلالاوقأنإ
هذهيفف.ةدحاوةظحليفيلامآلكتأفطأاهنأنممغرلاىلعيرعاشم
يدبينيحيف.يواسأملامج؛توملابىضرلانماهيفامو،رادقأللةيميلستلا
ىلعناكولو،ريخألاسفنلاىتحلاضنلاةدارإةيلاديملانمرخآلاهجولا
.ةفيعضةمواقملكش

ناكيذلاتقولايف،ضويبلاقوفهصقرنعبتكيلزترهناكدقل
ًاضيأهؤازجنوكينأنمدبالناكو.بائذلاصقاريديمحلادبعهيف
...ًاليقث

لوبنتسإيففحصءارشبًارارقاوذختاةنياهصلا



هبردىلعراسو،هرمعنمنيعبرألاوةعبارلازواجتياملو،لزترهكله
.هدعبءاجنمينويهصلالاضنلايف

تايحالصهتدهعيفتعمجتلجرعمعارصلاةبوعصدوهيلاكردأ
هيفدجويسلجميفيأ؛ةيطورشملظيفهنأاودقتعاو،اهلكمكحلا
؛نيطسلفيفمهبلاطمومههجوتلوبقهيفلهسينأنكميدوهيباون
عمتاقالعنويبوروألاةنياهصلاماقأف.اهبنيلئافتملااهتاعدنماوناككلذلو
ماعلايأرلايفريثأتلاىلعاولمعو،لوبنتسإفحصيفنيرمثتسملادوهيلا
اهكرتيتلالاومألابلوبنتسإيفةفاحصلاءارشيفاوركفمهنإىتح،ينامثعلا
.هتاركذميفلزترههركذيامىلعشريهنورابلا

رارقبديمحلادبعناطلسلاّغلبيذلادفولايفوصةرقليوناميإناك
،طوؤانرأدوهينمًايدوهيوًاينوسامناكوً،اقباسّرمامكشرعلانعهلزع
.ةينويهصللًاماهًابسكمربتعيكلذبناكو،ناثوعبملاسلجميفًابئانناكو

،1913-1908يماعنيباميلاعلابابلاىلعرطيستىضوفلاتناك
داحتالاقيرفنأريغ،رهاظلايفدالبلايفةيرحلاءاوجأبهتتناكو
يفتماقو،1913ماعحالسلاةوقبيلاعلابابلاىلعهديعضويقرتلاو
ىلعنومحرتيسانلالعجدادبتساو،قرطعاطقوتاباصعمكحدالبلا
،"قلطملاهمكح"ىوعدبهشرعنعهولزعدقو؛ديمحلادبعدادبتسا
اورطيسنيذلانييداحتالاةعومجمتنلعأو."حافسلا"و،"ملاظلا"و،"دبتسملا"و
ديعسنامزلاعيدبهنعثدحتيذلايفرعلامكحلاماظنيلاعلابابلاىلع
ناديميفنيريثكلاقناشمتّقلعو،يفرعلابرحلاناويدهباتكيفيسرونلا
اونوكيل؛مهتلانماههباشامودادبتسالاناوعأوسيساوجمهنأىلع؛ديزايب
حئاوراهنمتحافوتخفتناىتحةقلعممهداسجأتيقبو،نيملاعللًةربع
يفنييفحصلاو؛سانللةيدسجلاتايفصتلامايأةيروطاربمإلاتشاعو.نتنلا
.ريهطتلامعازمراطإيفعراوشلايفناجللالبقنم؛نايحألاضعب

قلطنت؛بارطضالاوفوخلاوىضوفلااهمعتيتلافورظلاهذهيف
دقةيعامجلاةرجهلاتالواحمتناكو.نيطسلفىلإةيرسلادوهيلاةرجه
نودتلاحدقاهذختايتلاريبادتلانأالإ،ديمحلادبعدهعيفترج
ىلإةرشابمةرجهلانمًالدبو.اهحاجنصرفنملقألاىلعتّدحوأ،اهمامت
نوموقيمث،ىرخأةيبوروأةيعباتىلإنولقتنياوناكةينامثعلايضارألا
اهتازايتمانمنيديفتسمنييبوروأنينطاومكنيطسلفىلإةيلاتلاةوطخلاب
ىتحنيطسلفربمهمادقأسودتنإامو،ةراجتللاهيلإنوهجوتي.كانه
ىلاوحنمنيطسلفيفدوهيلاناكسلاددععفتراف.ةدوعالباهيفاورقتسي



ىلإنييلصألاناكسلادارافسلانمٍّيدوهيفلأنيرشعوسمخوأنيرشع
نيرشعىلإرشعةسمخلالخنييبوروألازانيكشألاةرجهببسبًافلأ125
لامعأتدادزا،اهتعرسو)زانيكشألا(ةيدوهيلاةرجهلابوسنمعافترابوً.اماع
،ةينيطسلفلاىرقلاىلعتاراغلاو،اهباحصأنماهتقرسويضارألالالتحا
،راصتخالااندرأنإو.]164[رصاعملاخيراتلايفةاسأمربكأليتفلعتشاو
ينيطسلفلاحرسملايفتلثمتةينامثعلاةلودلاسأربتلحيتلابئاصملانإف
.]165[صاخلكشب

ةينامثعلاةلودلاطوقسب1918ماعىلوألاةيملاعلابرحلاتهتنا
لبقةايحلاتعدودقةيسورلاةيرصيقلاتناكو،تايروطاربمإلانماهريغك
،زيلكنإلالبقنماهلالتحامتنيطسلفيفةسدقملايضارألاو،كلذنمماع
ماعلوألانوناكيفيبويألانيدلاحالصنممهماقتنانويبيلصلانلعأو

تحبصأو،سدقلايبنللالارنجلاةدايقبيزيلكنإلاشيجلالخدو.1917
ةرجهلاتأدبو،بادتناةموكحاهيفتلّكشو،مهتياصوتحتنيطسلف
،يضارألاتصّصخو،نيرجاهمللاهلكتاليهستلاميدقتمتو،ةمظنملاةيدوهيلا
نيمأتدعبو.ليئارسإةلودةرذبتيقلأو،يضارألاءارشمامأباوبألاتحتفو
باهرإلاوةيبيرختلالامعألاةجحبةيزيلكنإلاتاوقلاتبحسنا،ةيتحتلاةينبلا
.يدوهيلا

ةهجاوميف؛اذههلعفّدرىدبأدقديمحلادبعناطلسلاناكو
:نيطسلفيفدوهيلانيطوتلجأنمةيبوروألاطوغضلا

ىلإمهدرطلنوعستو،يلعطوغضلاةسرامملدوهيلانومدختستمكنإ"
يفمهلنمألاريفوتىلعاولمعتملمكنأمكيفكيالهنأكو،يدالب
،ةوقلابكتيبهلخديوًافيضكيلعضرفينمكودبيفرصتيف؛مكيضارأ
."؟كفيضبينتعتالاذامل:نيحلاونيحلانيبكبساحيمث

لمعلاةبكنيناعيلازامنيهجولاوذيبوروألاماعلايأرلااذه
مايقيفبنذلاةدقعشيعيهقامعأيفوهامنيبف،نيلايكملايذيسايسلا
ليئارسإاهسرامتيتلاملاظملالكٍدرابٍّمدببقارينأعيطتسي؛ليئارسإةلود
.ينيطسلفلابعشلاىلع

ىلإةيدوهيلاةلكشملاليحرتيفنويبوروألاحجندقف،رمألاناكًايأو
دقو،ديمحلادبعليحربالإمتينألحلااذهلنكيملو.يمالسإلاملاعلا
...مت



وداكيملافزعتنيسمخلااهئاضعأبودنابلاتناك؛لرغطرأةنيفسنتمىلع
لالهلاوسمشلاءانبأهيفيقتليلفحيف...ديمحلادبعناطلسلاتاشرامو
ةأجفاوقتلاءاقدصأك،ةيفاصلاءامسلاتحتقرشلاحورنمهنولمحيامب
.ليوطبايغدعب
ركاشءايض

لتحتيتلاةريبكلاةلواطلاىلإًاسلاجناطلسلاناك،تلخدامدنع
ةطراخلاىلعو.ةرفانلاتربيكةطراخىلعهينيعًارّمسمةعاقلافصتنم
رارمتسابيرجيو.امهتاوقعزوتىلإةريشمةينابايلاوةيسورلامالعألاتبصن
ةكرعملاةحاسنمةدراولاتامولعملاثدحأىلعًءانبمالعألاعقاومليدبت
ةلواطلانيميىلإةبهذملاكئارألاىلعسولجلابانرمأنأدعبو.امهنيبةرئادلا
ةحيحصلااهنكامأيفةّتبثممالعألاتناكاذإامعاشابمانغبلأس؛اهراسيو
]166[.

سيئرلوأيابروأفوؤرىلإدوعتٍراصتخاباهانلقنيتلالمجلاهذه
،هرمعنميناثلادقعلاعلطميفاهتقوناك.ةيروهمجلادهعيفءارزولل
ناكو.اشابمانغبيكريمألالاريمدأللًامجرتموًاقفارملمعي،ةيرحبلايفًاطباض
برحلابقيمعلاناطلسلامامتهابهباجعإوهتريحيفلقياللاريمدألا
ناك.هباجعإويناثلادقعلايذباشلااذهةريحنع؛ةينابايلاةيسورلا
هسفنىلعقلغأٍةيغاطكودبييذلاناطلسلامامأباجعإبفقيلاريمدألا
برحلاتاروطتىلعًاعّلطمو،ٍبرقنعملاعلالاوحأًاعباتم؛زدليباوبأ
دبعنإ:يرحبلاباشلللوقينأديريناكهنإ،ايروشنميفةينابايلا
.]167[ّهلحيصعتسيزغلديمحلا

نوقليالو،ماركلارورمنوريثكلاهيلعرمييذلادهشملااذهلصتي
ةعبرألبقفً.اريمأناكامدنعناطلسللةينغلاةبرتلابهروذجيف؛ًالابهل
نمنيثالثلايفناكنيح1872ماعيفيأ،شرعلاهئالتعانمماوعأ
-سماخلادارممسابهلبقشرعلاىلتعا-دارمةدازهاشلاهوخأّسد،هرمع
ىعدتةلودكارتشاربخىلعهانيعترمستف،ةقيدحلاةديرجهدييف
مهلروهظلوأبنوموقيسنوينابايلاناكف.سيرابيفماقيضرعميفنابايلا
ًارثأتمويوكيلريجنيزيفهرصقىلإداعف،ضرعملااذهلالخنمابوروأيف
رصقلاغلبيدكيملو،روطتلاىلإمهقيرطيفنيينابايللةريبكلاةوطخلاهذهب
ًالصفمًاريرقتهنمبلطوكيبينايورڤامهراشتسموهبيبطىعدتساىتح



نممهندمتونييقرشلاروطتلهدنعًاجذومننابايلاتحبصأمث.نابايلانع
تامولعملابديمحلادبععاطتسااذكهو.مهديلاقتومهتادقتعمبةيحضتلانود
مهكولسب-نيينابايلاقوفتفشتسينأربخلاكلذاهبببستيتلاةينغلا
سورلاىلع-مهديلاقتومهتادقتعمبساسمريغنمندمتلاقيرط
ءاقدصأنونوكيسنيينابايلانأدقتعيناكو.ةمداقبرحّيأيفمهراصتناو
قيرطيفلوبنتسإبياروماسلانمسمخّرمنأفداصو.نيقداصءافلحو
مث،اهيفهودهاشامواهفراعمنماودوزتنأدعبابوروأنممهتدوع
ءابرقأنميبيهريمألالزنامدنع1880ماعةيقيقحلاةصرفلاتناك
!؟ديمحلادبعةصرفلاتّوفيلهف،لوبنتسإيفًافيضوداكيمروطاربمإلا

لفتحاو،ولغوأيبيفٍقارٍقدنفيفمهلزنأو،ٍمركوٍةوافحبمهلبقتسا
ّربع.نابايلاووداكيمنعٍتامولعممجرتملاربعىقلتو.زدليرصقيفمهب
ةماقإناطلسلاىلعاوضرعو،لابقتسالاةوافحبمهرورسنعدفولاءاضعأ
يتلاتاقالعلاىلوأكلذبتماقو،نيدلبلانيبةيسايسوةيراجتتاقالع
.نيتلودلانيبتماق

ضرفةصرفهلرفوتنيينابايلاةردابمف،ديمحلادبعهانمتامثدح
تاقالعلاىلعةيادبلايفزيكرتلانوكينأمهيلعضرعف،اهارييتلاطورشلا
هتقادصروطاربمإلاىلعضرعو،سورلافواخمةراثإلًابنجتةيراجتلا
ىلعّبصنتنأنودنمنابايلاعمتاقالعلاحتفكلذبنّمأو،ةيصخشلا
.سورلاقعاوصهسأر

.روطاربمإلابيرقوتيهيكأةرايزب1887ماعةيبهذلاةصرفلاتحنسمث
دبعىقلتو.ةچهبةملودرصقيفاهيفغلابمةوافحبدفولالبقتسا
هلبقتو،وداكيمروطاربمإلانميروطاربمإماسوىلعأوةصاخةلاسرديمحلا
ةلودّيأنمايادهلادهعلاكلذىتحلبقينكيملو،رورسلكبناطلسلا
نمةغللافرعينممنيرخآواشابدمحأركاشماسرلانيعو،ةيبرغ
كلذيفامبرصقلايفةينابايلاةئيهلاتلوجتو.ريمألاةمدخيفهيقفارم
نمدحألكلذبحمسينكيمليذلاتقولايف]168[ةينويامهلاةنيزخلا
.ةيناطلسلاةلئاعلاجراخ

يفًاريخأاهدجوىتح،ةرايزلاهذهلباقياّمعديمحلادبعثحب
.نابايلاىلإةينامثعةنيفسهّجوت

ةينامثعلاةلاسرلالمحتيتلاةنيزحلالرغطرأةنيفسةرماغمتأدبو
ًاردصمتحبصأيتلاةنيفسلاهذهترداغ.نابايلاىلإ،ايسآقرشىلإ
تغلباملو،سيوسلاةانقًةرباعىصقألاقرشلايفنيملسملاتايونعمل



يفاهيسارمتقلأمث،ءاولريمأةبترىلإكيبنامثعاهدئاقّيقراروفاغنس
.ايادهلاهلمدقوروطاربمإلاةرايزبكيبنامثعماقكانهو.اماهوكويءانيم
،نيينابايلابعراوشلاتّجعو،ةنيفسلالابقتسالءانيملاىلإاهلكةنيدملاتجرخ
اهادأيتلاةعامجلاةالصمهلوضفتراثأو،مهتويبيففويضلااولبقتساو
ةنيفسلابتقحليتلاةثراكلانكلو...تاحاسلاىدحإيفةنيفسلامقاط
يفبولقلاباصأامقوفيًاريبكًاحرجنيينابايلابولقيفتحتفةرمعملا
روطاربمإلاةجوزنإىتح،ةدعاسملاتالمحتأدبو،دادحلانلعأو،لوبنتسإ
.]169[نيجانلااندونجلبايثلاةكايحلجأنمتكرحتاهسفنب

،انتراحبةبخننمًاراحب581اهيفانرسخيتلالرغطرأةثراكتناك
يفنانحلاتاجوملًاببستناكامك،ةيكرتلاةينابايلاةقادصلاءاسرإلةليسو
ةثراكءادهشًاريثكركذيالامبر.اذهانمويىلإةقادصلانّمؤتسانلابولق
انسانألنانحلارعاشمواندالبيفنيينابايللفطعلارعاشمنأالإ،لرغطرأ
دقو.يموزيوكةرايزءانثأيفانيأرامكاهتيويحيفتلازامنابايلايف
نابايلايفةيكرتلاسرادملاءاردميموزيوكوريشينويءارزولاسيئرلبقتسا
نأركذننأانهانليغبنيو.]170[مهبمتهاو،روطاربمإلارصقيف
ةردانلاةيبعشلافطاوعلانمرايتلااذهفلخنافقينيذللانيَّيرامعملا
.]171[وداكيمروطاربمإلاو،ديمحلادبعناطلسلا:امه

هصقريفهنواعيٍقيدصفاشتكاةحرفديمحلادبعناطلسلاشيعيو
.بائذلاعم

ةينابايلاةنرصعلاونحن
ةثراكًةنمضتمهتاروطتونيينابايلابديمحلادبعمامتهاتايادبيفعسوتلل
دبعناطلسلا،ركاشءايض:رظنا؛ماعلائراقلاىلإهجوتيثحبيفلرغطرأ
.16ص،Boğaziçiتاروشنم،1994لوبنتسإ،وداكيموديمحلا
؛ةنرصعلاخيراتيفنابايلاوايكرتنيبةلباقملا؛لبنسأقوجلسةلاقملوانتتو
؛لبقتسملاىلإةرظنو،ٍزاوتملكشبةضهنلاويقرتلاقيرطيفنيدلبلاخيرات
.أو،لبنسأقوجلس:دادعإ.ةينامثعلاةضهنللزمركنابايلاهضرعنمرثكأ
،1999لوبنتسإ،ةينابايلاةنرصعلايفايكرتتارظن،ولغوأيجرمددارم
وراهيكةلاقمًاضيأهسفنباتكلايفو.30-9ص،غروميستاروشنم
رثكأةينابايلاوةيكرتلانيتضهنلانيبتاقرافملاىلعثحابلااهيفزكريوكيموي
:ةيكرتلاوةينابايلاةرصاعملايفةيناملعلاةدقع:رظنا(.تاهباشتملانم
.)179-149ص،يجيملاويكرتلانيبالقنالايفةينيدلاتاسايسلا
ندمتلاةروطسألةلوهجملاداعبألانمبارتقالاهباتكيفياتروأريبلألواحي



1995لوبنتسإ،3ط،ةيروطاربمإلاخيراتيفماعةئملوطأ:رظنا؛ينابايلا
.18ص،ليهتاروشنم
ثيح،1984،فيص-عيبر،25/26عمتجملاوةفرعملاةلجمىلإًةفاضإ
ٍقارتفاوٍقالتةطقنةباثمب،نارازوتقوجلسو،نانإناهجيروحاتلاقمتدرو
.ينامثعلاوينابايلاندمتلايف
ىلإنيينامثعلانييطارقوريبلاونيفقثملاةرظنلوحغنيرووانرلزيمتملاثحبلا
:"برغلاريغنماٍّيبرغ"ينابايلارابتعابنيينابايلا
“SickManofEorope”or“JapanofthenearEast?:

ConstructingOttomanmodernityintheHamidianandYoung
Turkeras”IJMES,No:36,2004,pp.202-230.



اهتناكمضعباهيفناكيتافللناكًاماوعأفداصترشععساتلانرقلارخاوأ
نعبيغينكيملعضولااذهو،اهئارفسدافيإيفسفانتتلودلاو،ةيسايسلا
.ايكرتراظنأ
سوروطهط

ليئارسإتادمحسينكةماقإلحامسلابديمحلادبعناطلسلاِفتكيمل
قئاوعلانودلاحلب،لوبنتسإ،يوكيضاقيفYeldeğirmenيف
قيرطيفاهعضو-دوهيللنويلزألاءادعألا-مورلالواحيتلاتابوعصلاو
مساىلإديمحلادبعمسادوهيلافاضأاذهلو،يدوهيلادبعملااذهةماقإ
ةلودلاىلعقلطيناكهنأرخآعضوميفتبتكدقتنكو(،مهسينك
لولدملاامهلةيناربعلايفدمحوديمحو.]172[يديمحويدمحةيدوهيلا
.)ةيبرعلاوةيكرتلابهسفن

نإديمحلادبعناطلسلاوأةينامثعلاةلودلامتمهفدقاونوكتمل
ةأجافم1899ماعةدابعلليدوهيلاسينكلااذهحاتتفانأنونظتمتنك
ةينيدلاقوقحلاةيامحىلإىعسيناكديمحلادبعناطلسلاف،ءانثتساو
.ةينويهصلارايتيففارجنالانمدوهيلاذاقنإىلعلمعيو،هينطاومل



ديمحلادبعمسااهلخدمدنعرهظي،لالقتسالاةداجيفايراماتناسةسينك
.Çağaptayانوس:ريوصت.)نيميلاةهجىلإ(ىلعألايف

اهيلإطبهن،ايراماتناسةسينكلخدمىلعًاّقلعمهمساىرنامك
ةداجنمهجوتنامدنعقيرطلاراسيىلعولغوأيبيفٍتاجردعضبب
.]173[اهئانبءانثأيفاهمدقيتلاتانوعملاببسب؛لينوتلاىلإلالقتسالا
ةسينكلاوهدبعملااذهنأ،ينانبلينارصنوهو،يناخدموعنديعسركذيو
ناطلسلاوأةفيلخلامسالمحتوناكيتافللةعباتلاضرألاهجوىلعةديحولا
]174[.

يفديمحلادبعناطلسللةينيعلاوةيدقنلاتادعاسملاقئاثولارهظتامك
نكل،ةينامثعلاكلامملالخادةفلتخملاتانايدللةدابعلارودءانبوحالصإ
.ةيوبابلابلقيفةسينكىلإتادعاسملادتمتنأشهدملابيجعلا



ةهجىلإرهظت.ناكيتافلايفGhioacchinoناسةسينكلةيمامألاةهجاولا
يراسيلافرطلاىلعًاضيأةدوجوميهو،)ةينامثعكلامم(ةيلاديمنيميلا

.ولغوأمدقنرأدمحأريوصت.ةدمعألاقوفرهظتيتلاةباتكلاطيرشل
اهردصيةيكرتلاةيوستةلجميفزتقئالليلجهبتكامانهركذأو

،ديعلاةلطعيفامورىلإاهبماقةرايزلوح1995ماع]175[نوينوسام
نماهتازيممنععمسيتلا،Gioacchinoناسةسينكنعاهلالخثحبي
وكاسيبوتينيببألانابهرلاريبكبىقتلاكانهو.روموأءايضمرتحملاهذاتسأ
نيرشت1يفةسينكلاتاساسأتيسرأ.اتسيروتنادرةقيرطىلإبستنملا
طالبنمءاسكإلالامعأترمتساو1898ماعةدابعللتحتتفاو،1891لوألا
.1917ماعىتحةفرخزلالامعأواهريغوطالمو

يناثلاديمحلادبعناطلسلاتانوعمنعنابهرلاريبكثدحتمث
:لاقف،ةسينكلل



ةينيعلاهتانوعمف،ةينيعوةيدقنتانوعمديمحلادبعناطلسلامدقدقل
ردَّسلانمةيجراخلاباوبألايفمدختسملابشخلاو،ةيلخادلاةفرخزلابتلثمت
.ينانبللا

ةدعاسملللودلاءاسؤرىلإاهئاشنإدنعتهّجودقلئاسرلاتناكو
لودلاءاسؤرنيبديمحلادبعناطلسلاناكف،ةيلاملاتابوعصلازواجتىلع
مهؤامسأتشقنو،تادعاسملاقودنصيفاومهاسنيذلانيرشعلاوةعبرألا
:ةرابعتبتكو،فقسلانمةبيرقلاايلعلاةبتعلايفرمرملاىلعكييازوملاب
.ةينيتاللافرحألابنوينامثعلاكيلامملا

هذهلقننمزتقئالليلجينوساملاذاتسألاهدارأيذلاام،نكلو
نأديريهنإ؛ديمحلادبعناطلسلانوهركيملعنامكنوينوساملاف!؟ةمولعملا
يفهدادتماهل؛يمالسإهنأبيعدييذلاديمحلادبعناطلسلانإ:لوقي
ةرابعلاهذهنمكلذحضتي..ً.ابابةينوسامللحتفياموهو،ىرخألانايدألا
نمعونكنيينوساملاوةينوساملاعراصيذلالجرلاراهظإٍءاهدبلواحتيتلا
:نيينوساملا
اهبلثمتتو،هلعضختةصاخةينوسامبركفيناكديمحلادبعنإىتح
،رارمتسابأشنتيتلاتاموصخلاوتاراجشلاىلعةرطيسلل؛تايلقألاعيمج
.عورشملااذهنعدعباميفلدعهنأملعناننأريغ

كيلوثاكلاةيامحنعًالوؤسمديمحلادبعناطلسلاةفيلخلاناكو
؛ةصاخلاةنيزخلا-قئاثولا-قاروأيفو.]176[هناطلستحتنوشيعينيذلا
حاولأضعبلاسرإبينويامهلافحتملااهيفرمأيديمحلادبعناطلسلاةدارإ
،ابابلاىلإيلقيدنصةيحانيفىلوألاةينارصنلاروصعلاىلإدوعتيتلارمرملا
هتسايسىلإفيضيو،ةيوبابلاةقالعلاةرارحىلعةظفاحملااهلالخنمفدهي
1310خيراتب1724مقرةصاخلاةدارإلا:رظنا(ً.اديدجًارصنعنزاوتلايف
،اهيفريفسنييعتيفهتبغربناكيتافلاّغلبف،كلذبِفتكيملو.)1884(
ةسائرفيشرأ:رظنا(.انيثأيفًاريفساهتقوناكوكيبمصاعكلذبفلكو
.]177[)1138و1219مقرةقيثو،1889-1314/1315،1888خيراتبءارزولا

ةدابعلارودوسئانكلاءانببديمحلادبعناطلسلامامتهالنكيمل
ريغوأ،ةيكيلوثاكلالويملاوأ،ةينوساملابةقالعّيأاهتيعبتفالتخاىلع
هتيعرحلاصمةياعرنم؛ٍةفيلخكهماقمهيضتقيامبموقيناكدقف...كلذ
ىعرينأهيلعفً،اعيمجبئارضلامهنمذخأيامكنيملسمريغونيملسم
ىلعهيفلمعييذلاتقولايفةلودلالخادةينيدلامهحلاصمققحيو
حماستجيورتًامزتعمو،يلودلاهروضحًادكؤم،انهنحن:لئاسرثعب



رشتنتنأدارأهنأراطإلااذهيفيتأيو،ابوروأيفىراصنلاعمةلودلا
.ناكيتافلايفجورملاةسينكسارجأعمانهنحنةلاسر



.]178[اننيدلريبكلاانبحوهدوجولايفانعفريذلانإ
ديمحلادبعناطلسلا

!؟نحننم
نمترشتنايتلاةيروتاكيراكلاةناهإلاراصحنعانهثدحتأ

لصيو،اهبلغشنننحنو،ماوعأذنم...اسنرفوايناملأوجيورنلاىلإكرامنادلا
ةيكرامنادلاعئاضبللةماتلاةعطاقملاةوعدىلإماعلبقانباتكضعببرمألا
]179[.

ةأطوبسحننحنوديمحلادبعناطلسلاركذىسنننأنكميلهف
ةفيلخلاناكدقف!؟مويلاابوروأنمانيلعبهتيتلاةثيبخلارابخألاهذه
ةيانعومارتحانّمؤتيتلاةساّسحلاةريغللئطخياليذلاناونعلاوه
دنعاهيأريضمتنأعيطتستو،ّةينيّدلاانميقبتايحرسملاوأمالقألاباحصأ
.اهتاقوأجرحأو،ةلودلادوهعدقعأيفةّمظعملالوّدلاتادايق

مامأانفوقوىسننّالأانليغبنييناثلاناخديمحلادبعركذيامدنعو
ةريغلاحورهحراوجيفّبهتميظعملسمو،ريبخظقيةلودلجرو،ناطلس
يفمالسلاوةالصلاهيلعانيبندضماقتسةيحرسمربخاهكّرحييتلاةيناميإلا
ةيوقةيسامولبدبلخدتيف؛ةيكريمألاةدحتملاتايالولاوايلاطيإوارتلكنإواسنرف
صاخلكشبركذننأانهديفملانمو.هدارملانيو،اهنودةلوليحللةرثؤم
.]180[اشابرينمحلاصواشابدعسأسيرابيفانيرَيفسدوهج

فيكىرنوً،اربِعاهتايطيفلمحتيتلاثداوحلاضعبمامأفقن
نعو،مالسلاوةالصلاهيلعانيبننععفادييناثلاديمحلادبعناطلسلاناك
أرقنلف.]181[زدليرصقجراخًةدحاوًةوطخوطخينأنودنمهدادجأ
:ربتعنلوركفنلو

ةيسنرفلاةيميداكألاءاضعأنمهيينوبوديكرامّفلأ؛1890ماعيف
نمءابنألاتدروو،ةيسنرفلاايديموكلاىلإاهملسودمحمناونعبامارد
موقيسًالثممنأو،اڤورب؛ةيحرسملاتابيردتلاءادتبابةيبوروألاةفاحصلا
اهلوصفيفلمحتةيحرسميف،مالسلاوةالصلاهيلعدمحمانيبنرودءادأب
ربخلاداكامو.مالسلاوةالصلاهيلعيبنللةيونعملاةيصخشللًاراقتحاوًةناهإ
ةفيلخكهماقمهبجويامبكرحتلابردابىتحديمحلادبععمسمغلبي



.اهلكاسنرفيفلب،يسنرفلاحرسملاىلعاهروهظنودلاحو،نيملسملل
!؟كلذناكفيكف

قيرطنعتونراكيداسةيسنرفلاةيروهمجلاسيئرىلإًاباطخلسرأ
ناشينانهلفغنّالأيعيبطلانمو.سيرابيفريفسلااشابرينمحلاص
يذلاباطخلابتابتاكملاأدبت.مالسإللةمدخلاهذهريدقتنعًاريبعتزايتمالا
هيلعدمحمانديسةرضحمسابةيحرسملاتاريضحتلالوح":هعلطميفلوقي
ةيحرسملانأىلإةراشإهتايطيفلمحيعلطملااذهو."مالسلاوةالصلا
ديدشريذحتهيجوتبماقو.ةيقيقحعارصةبعلىلإينفلااهدعبزواجتت
عطقبددهو،لوبنتسإيفيسنرفلاريفسلاالليبنومتنوكقيرطنعةجهللا
.]182[ةينامثعلاةيسنرفلاتاقالعلا

فيكف؛اسنرفيفحاجنلااهفلاحدقةيسامولبدلاتاديدهتلاتناكاذإف
؟ىرخألالودلايفةجيتنلاتناك

تناكيتلاارتلكنإىلإهجوتف،هيينوبودبتاكلاتالواحمفقوتتمل
نأنظثيح،كانهاهضرعسمتلاو،ةيكريمألاةدحتملاتايالولاماقميف
تحجنو،نونظلاكلتتباخنكلو.كانهحلفتنلديمحلادبعطوغض
قافتالانممغرلاىلعةيحرسملاءاغلإيفديمحلادبعطوغضىرخأًةرم
نعديمحلادبعنكمتو.مويسيليكلملاحرسملاو،غنيڤرإلثمملاعم
نميربسيلاسدروللايزيلكنإلاةيجراخلاريزوعمةئفادلاةقالعلاقيرط
.اهلكةيزيلكنإلايضارألايفةيحرسملاضرععنميرارقرادصتسا

طوشكانهف،هيينوبوديكرامةقحالميفةمتاخلايهكلتنكتملو
.ةيضقلاهذهيفثلاث

لحو،يربسيلاسدروللاةيجراخلارداغو،ماوعأةثالثتضمدقتناك
نعهئافجيفهفلسنمدعبأٍةفاسمىلعودبيناكو،يربرزورهناكم
هتوطخاطخو،ديدجنمةأرجلاهسفنيفهيينوبوديكرامدجو.مالسإلا
ىلعاهضرعيفديدجنملشفهنكلو.ندنليفرخآحرسمعمقافتالاب
نودةلوليحلانمةرهاملاهتيسامولبدبديمحلادبعنّكمتو،حرسملاةبشخ
رييغتدعبسيرابيفةيحرسملاهذهضرعناكمث.ةنعلملاهذهضرع
ديمحلادبعراثآنمًارثأ؛اهاوتحمرييغتو،زيادارابىلإدمحمنماهمسا
اربوأضرعنودلاحديمحلادبعنأً؛اضيأقئاثولايفرهظيو.هتيسامولبدو
ماع،ادنلوهةمصاعمادرتسمأيفرصقلانمةاتففطخةيلمع:ترازوم

1894]183[.
يناملألاروطاربمإلاهقيدصبديمحلادبعناطلسلانيعتسيىرخأةرمو



ضرعتتاموريفحتافلادمحمناطلسلانعةيحرسمعنميفيناثلاملهليو
اّساكارافناتيباكةيلاطيإلاةفيحصلايفعنملاربخأرقنو،نامثعينبلةناهإلاب
:1890ناسين15يف
هلاعفأدودرتناك؛ةيحرسملاضرعأبنديمحلادبعناطلسلاغلبامدنع
رمألابمتهاو.قيضملالخاديسورلالوطسألاكرحتبًاربخىقلتامنأك
.ملهليوروطاربمإلا

ةروصسكعتحرسملاةبشخىلعدمحمةيحرسمضرعتتناك،ىرخأو
ةمولعمدوجومدعنممغرلاىلعو،مالسلاوةالصلاهيلعهتروصلةرياغم
ءاقلاهرثإىلعناكف،هسفنهيينوبودىلإريشتاهنإف؛اهبتاكىلعلدت
ردناسكلأةيكريمألاةدحتملاتايالولاريفسوديمحلادبعناطلسلانيبصاخ
دنالڤيلكرڤوركسيئرلالخدتنأاهتجيتننمناكو.ليريت.و
،ةيلاردفلاةموكحلاتايحالصنمسيلكلذنأنممغرلاىلعًايصخش
اهتقونطنشاويفينامثعلاريفسلاناكو.]184[حرسملاةبشخنعتعفرو
.كيبينايورڤام

ماقمنمٍصاقتناوأٍءاردزايأىبأييذلا،ديمحلادبعناطلسلاهنإ
ينبنمهدادجأوأ،نيملسملاوأ،مالسإلاوأ،مالسلاوةالصلاهيلعهيبن
ترمثأ.ةيوقلاةيبرغلالودلاةهجاوميفهفوقونمثلاناكولو،نامثع
تاذتايحرسملاءاقتنايفةقدلاوةيساسحلاتداسو،ريصقتقويفهدوهج
،مالسإلابصاقتناتارابعيوحتيتلاتايحرسملاءاصقإراصو،مالسإلابةقالعلا
ايلاطيإواسنرفيفًاديلقت؛نيينامثعلاوأ،مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاوأ
ةيبوروألاةفاحصلاتلقنو.]185[اهلالتحاتحتةعقاولادنهلاوايناطيربو
هذهبةقلعتملامهتاهيبنتونييبوروألانييطارقوريبلاتاريذحتنيحلاونيحلانيب
.هدعبرهدلانمًاحدروهمكحةليطكلذرمتساو.ةينامثعلاةيساسحلا

؛ةداضملاتاياعدللٍّدحعضولناطلسلايعسيفانهركذياممو
،هنعلدعاذاملفرعنالو.]186[ةريهشلازمياتلاةديرجءارشيفهريكفت
؟انلزمياتلاةديرجتناكولرمألانوكيفيكف

ناك:اشابنيسحتنيباملابتاكبيذاكألقنأينوربتعافً؛ابذكناكنإ
،Tempsو،زمياتلااهلمحتيتلاةيسايسلاتالاقملاةمجرتبلطيناطلسلا
فحصلانمViyedemustiو،درادناتسو،نويبيرتو،KölnischeZeitungو
ىلإةراشإلاو،اهقيقدتبموقيو،مويبًاموي،ةيناملألاوةيسنرفلاوةيزيلكنإلا
بّاتكلابتكتسيو،حيحصتوأجاجتحاوأٍّدرىلإجاتحتيتلارابخألا
ريبكلاةياعدلاذاتسأكلذبِفتكيملو.اهسفنفحصلايفاهرشنيوبناجألا



،مهبيفتحي:زدليرصقىلإةيبوروألافحصلايلثمماعدلب،ديمحلادبع
ىلعلمعلاورابخألايفةقدلامهنمبلطيو،نيشاينلاوايادهلامهلمدقيو
نيلسارملامالقأفحصلالمحت؛ليوطتقويضمينألبقو،اهحيحصت
.]187[ةينامثعلاةلودللةزاحنملا

،ةينيدلاةيساسحلاهذهلناكميناثلاديمحلادبعدعبدعيمل،نكلو
نإىتح،ةيلودلاتاقالعلايفةينامثعلاةلودللتناكيتلاةناكملاالو
ناطلسلاةافودعبهئابرقأدحألهفسأنعربعاشابتعلطمظعألاردصلا
انكيذلاتقولايفتامدقل":لوقيوهو1918طابشيفديمحلادبع
ماكحبهتاقالعنمو،ةينامثعلاةلئاعلايفهذوفننمةدافتسالاهيفديرن
."ابوروأ

يتلاةساعتلاهذهةفسؤميهمكو!فارتعالااذهنيزحوهمكف
لخادلانمبرحلااونلعأنيذلانويداحتالاءالؤهو!نويداحتالااهيلإّطحنا
هولزعوهيلعاوبلقنانممةنوعملامهبلطلديالأ؛ةلودلاذاقنإىوعدب
ٍريصميفمهيديأتبسكامبةلودلااولخدأنأدعبمهلًاودعهوذختاو
نوكيالأ!؟نابعثلاقناعينمك؛رسألايفاهتمصاعاوعضوولوهجمٍّيثراك
!؟لافطألافرصتبهبشأاذهمهفرصت

ّضغيسناكناطلسلانإف؛ةنوخلاانينثتساوً،ايحناطلسلاناكولو
.ٍديدجنمهردصىلإمهمضيو،نيلفاغلاهئانبأنعرظنلا

نمىنافتيواهدوقيناكيتلاةيزكرملاةطلسلافذقنانلزامنحنو
ًءارتفا؛ةيروتاتكدلاباهفذقنانلزام...هذهانتمأفرشىلعظافحلالجأ
ام؛بيجممكنيبناكنإينوبيجأوينوربخأ:سانلااهيأايف.هيلعًاينجتو
!؟ةيزكرملاةطلسلاوملسوهيلعهللاىلصيبنلانععافدلانيبةقالعلايه



ةلودلايفةيكريمألاةدحتملاتايالوللريخألاريفسلاوتنغروميرنهادب
هتاركذمتناكف،ةينمرألاةدابإلاةيضقبًادجًارثأتم)1916-1913(ةينامثعلا
هثيدحو،ايكرتدضيكريمألاماعلايأرلانحشتو،ًةنوحشم،روفسوبلارارسأ
ءامدلايفقراغلاناطلسلاورمحألاناطلسلابيناثلاديمحلادبعنعمئادلا
يفتكيالو.هتاركذميفهبتكاميفةيعوضوملاةقيقحانلرهظي]188[
،ديمحلادبعوأةينمرألاةدابإلابةيدوهيةيناملأةلئاعنمرّدحتملاوتنغروم
:ةينامثعلاةلودلايفٍحلاصٍبناجيأىريالهنأفيضيف
شيعينمماهتذخأامنإ؛نورقةسمخلالخايكرتاهتغلبيتلاّةيندملانإ
ةغللاو،برعلانمنيدلاف:فاصنإالبنيناهملانينطاوملانماهتيعباتيف
.يبرعلافرحلاو،ةيسرافلاوةيبرعلانمةنادتسالابةيبدألااهتميقتغلب
لصألايفناك؛لوبنتسإيفيرامعمراكذترخفأهرابتعابايفوصايأعماجو
نمدَّلوتمةيلمعلاةيحانلانميكرتلايرامعملانفلاّلكف.ةيحيسمًةسينك
.]189[...يطنزيبلانفلا

هابشأنمنوريثكلامويلااننيبو،انعامسأنعةبيرغتسيللاوقأ
تاذمهراكفأتناكيتلاراكفأللًاجذومنهتضرعامنإ؛هتضرعامو.وتنغروم
نويكريمألاهقنتعييذلانيدلانأكو.]190[نمزلاعمانراكفأحبصتلٍموي
نأو،رخآدلببادآوةغلنومدختسيالنييكريمألانأو،اكريمأهتدجوأ
.ةيكريمألاةيدجبألايهاهمدختستيتلاةيدجبألا

هليغبنيالأ؛امعمتجمىلعهماكحأقلطينأناسنإلاديريامدنعو
ً؟الوأهعمتجمىلإرظنينأ

ديمحلادبعهفصودنعفقنلو،وتنغرومتاركذممييقتنآلالّجؤنل
لبقنمًاودعهذاختاةيضقيفًاليلقرفحلالواحنلو،رمحألاناطلسلاب
.ةوادعلاهذهببسنعامًائيشدجناّنلع،يكريمألاريفسلا

ةحبارلاديمحلادبعةقرو،اكريمأ
تعفدىتحناخديمحلادبعاهبكترايتلاةميرجلايهامىُرت

؟"خيراتلايفةوارضشوحولادشأنمدحاو"هنأبهفصوىلإوتنغروم
فقينأنكميبتاكلااهدروأيتلابابسألانمببسيأدجويال



سيئريأوأ-هببجعييذلا-نوسليووردوويلاربيللاسيئرلاهلايح
نإ.اهرشعلب،اهسفنتاديدهتللضرعتيامدنعنيديلافوتكم؛يكريمأ
ديمحلادبعناطلسلادوهجوه؛هيدبينأعيطتسييذلاديحولابنذلا
ناكو.نييبوروألانييلايربمإللًةمينغهدالبعقتالىتحاهلذبيناكيتلا
ىلإناوعدينيرمأ؛دوهيللنيطسلفعيبهضفروكلذنوكينأيغبني
سيلأ.يعيبطيكريمأنطاوميألبقنميديألاّرضختىتحقيفصتلا
؟كلذك

دبعةلواحموهو،ريثكبكلذنمربكأناكييأريفبنذلانأريغ
.هدييفًةقروةيكريمألاةدحتملاتايالولالالغتساديمحلا

ةيجراخلاةسايسلاوديمحلادبعهثحبيفنيگنإنيدلاديحونيبيو
ثالثلاقئاثولايفف.ةقرولاهذهبديمحلادبعبعلفيك؛قئاثولاب]191[
؛)1908ىلإ1893نم(ةصاخلاتادارإلانمهباتكيفاهضرعيتلاةرشع
يكريمألاحالسلابهشيجديوزتىلعلمعيديمحلادبعناكامنيبهنأىرن
ةسمخبهتفيظووتنغروميلوتلبقيأ؛رشعةسمخلاماوعألاهذهلالخ
،هتلودوهدلبحلاصمهيضتقتامباهعمكولسلايفددرتيالناك؛ماوعأ
.نامثعينبنمهنأّطقَسنيملهنأًاضيأرهظيو

ليبسىلع1886ماعيناثلانوناك13يفةرداصلاةصاخلاةدارإلايف
قيضمزايتجابتفوركنابةيكريمألاةنيفسللحمسيملهنأىرن؛لاثملا
تعقويتلالودلانمنكتملةيكريمألاةدحتملاتايالولانأل؛روفسوبلا
ةدارإلايفدجن1897ماعلوألانوناك20يفو.سيرابةدهاعمىلع
حاتتفاليعادال:مورضرأيفةيلصنقحاتتفابيكريمألابلطلاباوجةصاخلا
نطاوميأدجويالهنأل؛مورضرأيفةيلصنقةيكريمألاةدحتملاتايالولا
ةيكريمألاةرافسلابلطنعرظنلافرصمت":هصناذهو.كانهيكريمأ
انديسةرضحرمأوةدارإهبجوتامب؛يرورضريغهنأدجورمأيفاهحاحلإو
."ناطلسلا

سوفنيفتعرعرتيتلاةيراضلاةوادعلاببسًائيشفًائيشحضتي
:عباتنلفً،اذإ؟كلذكسيلأ،وتنغروملاثمأ

اكريمأمواقييذلاناطلسلا
الإ،لوبنتسإيفاهلةرافسحاتتفاةيكريمألاةدحتملاتايالولاتسمتلا

يفٍديدجٍّلثمملوخدنأبةعانقىلعناكديمحلادبعناطلسلانأ
بسانيالةيجراخلاهتسايسيفديمحلادبعاهلسسؤييتلاتانزاوتلا
:درلااذهقاسكلذلو،ةينامثعلاةلودلا



نكميالبلطلااذهو.طسوتملانمنطنشاويفيسامولبدلاانليثمتنإ"
."ةرافسلاىوتسميفنطنشاويفانليثمتنوكيىتحهلوبق

لوبنتسإنيمضتىلإةيكريمألاةدحتملاتايالولاتعس1898ماعيفو
ديمحلادبعوتاديدهتلاتلاتتو،ينمرألادرمتلاءانثأيفثدحامتاضيوعت
تايالولاريفسهيبنتيغبني":ةصاخلاهتدارإردصيو،باهيالدماص
يأبثحبعوضومنوكتنأنكميالتانامضلانأىلإةيكريمألاةدحتملا

ًافارتعاربتعيىمسميأتحتتانامضلاءادأنأل؛لاكشألانمٍلكش
."ثادحألايفانتيلوؤسمب

يفةيكريمألاةدحتملاتايالوللًالصنقتوبراهنييعتىلعقافتالامت
ينطاومنمينمرأنطاومهنأتّنيبتايرحتلانأالإ،ةميدقلاغيزالأ
قافتالاناكو،ةيكريمألاةدحتملاتايالولاةيعباتىلإلقتناةينامثعلاةلودلا
؛ةينامثعلاةلودلاةيعباتىلإىمتنانأهلقبسنمنييعتمدعىلعصني
.1900لوألانوناك3يفهنييعتلوبقمدعبةدارإلاتردصببسلااذهلو

ةحلسألاتاكرشعمتاقفصلادقعيفرمتسمديمحلادبعواذهلك
جاتنإللمعمءانبلتكيتكنوكيفتاكرشلاىدحإعمقفتيو،ةيكريمألا
ةيرحبلانممانغبلارنجلاهتمدخىلإمضيو،ايكرتيففيفخلاحالسلا
فوؤرباشلاطباضلاعمهلاسرإىلعمزعيو،اشابةبتربهنييعتو،ةيكريمألا
ةيكريمألاةدحتملاتايالولاىلإةيديمحلالطبدعباميفحبصأيذلايابروأ
.تاصاوغلاوتادارطلاءارشل

بحاصةروصيفديمحلادبعىرياشابمانغبنأرمألايفبيرغلاو
دقو؛ةفلتخملاةيرحبلاعطقلاءارشلابوروأواكريمأىلإهلسريةيرحبلابفغش
ريغنمهدنعناتضقانتملاناتروصلاناتاهتيقبو.ةيرحبللًاودعهروص
يابروأفوؤرهمجرتمويركسعلاهقفارمىلإهثيدحيفهيأرربعو،ريسفت
.ً"ادجًادجًادجبعصّهلحو،زاغلألاهبشيلجرهنإ":لاقامدنع

رهظتسيتلاةروصلانإف؛زغللااذهّلحنامدنعهنأبةقثىلعاونوكو
...وتنغروماهضرعامعًادجًادجًادجةديعبنوكتس



تامولعمهلنّمؤأنأ؛ٍّيصخشٍلكشبديمحلادبعناطلسلاينمبلط
ليصافتلاعيمجىلعًةوالع.يئاوهلاطغضلاتاذعفادملانعةلّصفم
نأنكميامو،راعسألاو،ةيكيناكيملاماسقألارهظتيتلاتاططخملابةقلعتملا
نمعونلااذهءارشىلعمّمصموهو.انلهميدقتلًابسانمعافدلاريزوهاري
.ةعلققانچ؛روفسوبلاقيضمنععافدلانيصحتل؛عفادملا
هتيجراخريزوىلإيّدأرسنبسةيكريمألاةدحتملاتايالولالصنقةلاسرنم(
)ياهنوج

ةقالعلاتناككلذكو،امهتافطعنمّعقوتنكميال،ظحلاوخيراتلا
ىرخألاةهجلاىلع-ديعبلايففرفريناكيذلاملعلاو.ةيكريمألاةينامثعلا
دحأنكيمل،ةبولطملاةيدجلانمهظحلنيمليذلا-يسلطألاطيحملل
هريصميرديدحأالو،قارعلايفةيبونجلااندودحيففرفريسهنأيردي
...نآلادعب

نمةفيثكلاةيركسعلاتاّمهملاوحالسلاءارشبةينامثعلاةلودلاتأدب
ناطلسلادهعيفرمتساو،زيزعلادبعناطلسلادهعذنمةيكريمألاتايالولا
ىتحيناملألاذوفنلاىلإهذهحالسلاةراجتلاقتناىلإًةفاضإ،ديمحلادبع
.1904ماع

هذهو،ديمحلادبعناطلسللةيكريمألاةيجراخلاةسايسلايههذهو
.ديمحلادبعةزيميه

اهتاوقمايقىلعارتلكنإواسنرفوايسورنملكتقفتا1827ماعيف
وأتامدقمالبنيراڤانيفينامثعلالوطسألاىلإٍةبرضهيجوتبةيرحبلا
ةتسةداهشلافرشلانو،انلوطسأنمةيبرحةنيفس52تقرغأف،بابسأ
وحنقيرطلادهمتسةبرضلاهذهتناكامنيبف.نيّحالملاانيلتاقمنمفالآ
يفًاديدجًاسردىقلتتةينامثعلاتادايقلاتناك،ةهجنمنانويلالالقتسا
.ةيبوروأةلوديأبةّقثلامدع

تمنواهدوجوىلعتظفاحيتلااسنرفكةقيدصةيبوروأةلودف
نأعيطتست؛نامزلانمٍنرقىلعديزيامةينامثعلاةلودلالضفبتمدقتو
لبقو.نفجاهلفرطينأنودنماهلودبتةحلصميفاهتقادصضياقت
ىلعٍّيركسعٍلازنإباسنرفموقت)1830ماعيف(ٍماوعأةثالثيضمتنأ
اهحانجىصقأيفاهتبرضهيجوتبةينامثعلاةلودلاموقتو،رئازجلالحاوس
-رئازجلالالتحاو،نيراڤانيفينامثعلالوطسألاقارغإ-ناتثراكلاف.يبرغلا



نعثحبلاىلإةينامثعلاةلودلاتالاجراتعفد؛ٍماوعأةثالثلالخناتبقاعتملا
.ةيجراخلااهتسايسةايحيفلوخدلابةيكريمألاةقرولاتأدباذكهو.ليدب
ّاملو،لوبنتسإاهتمصاعيفةعاسلاثيدحةيكريمألاةدحتملاتايالولاتحبصأو
.نمزلانمٍنرقفصناهلالقتساىلعضمي

ةماقإلًاضوفمنوبزيلتلسرأدقةيكريمألاةدحتملاتايالولاتناك
.لشفلابتءابءاقللاتالواحملكنأالإ،1799ماعنيتلودلانيبفلاحت
ينامثعلالوطسألادئاقجديربنابمايليوناطبقلاغلبأ،هالتيذلاماعلايفو
يفةيكريمألاةدحتملاتايالولاةبغرنع؛امهنيبءاقليفاشابنيسحكچوك
لبقتسابلطلانأنممغرلاىلعو،ةينامثعلاةلودلاعمفلحةماقإ
.دوجولاىلإهقيرطدجيملهنأالإ؛لوبنتسإيفةرارحب

ةلودلادييفاهديعضتنأعطتستمليتلاةلودلاهذهتضرعمث
تنلعأو،برغلاسلبارط؛ايبيلورئازجلاتادايقىلعتادهاعملا؛ةينامثعلا
يفٍنامأيفرحبتاهنفسىرتنأعطتستملاهنأالإ،تلشفثيحبرحلا
.ةنصارقلابةئيلملاةحلاملاطسوتملاضيبألارحبلاهايم

؟ببسلاوهامف
تناكيتلاةينامثعلاةلودلانيبواهنيبةدهاعمكانهنكتمل:ببسلا

.تقولاكلذىتحًايمسرطسوتملاضيبألارحبلاىلعرطيست
نيينامثعلادونجلايديأيفةفيفخلاةيكريمألاةحلسألا

ةلودلاّويجيتارتساّركذتيو.مالحألااّهنأكةعرسبةليمجلامايألاّرمت
نمةيقبتملايضارألاقّزمتسارتلكنإواسنرفوايسورنأنورينيذلاةينامثعلا
ةدحتملاتايالولاةّرملاهذهنوّركذتيس؛اهنيباميفاهمساقتتوةلودلاهذه
ةيراجتلانفسلاأدبتف،ةدعاصةديدجةيركسعوةيداصتقاةوقكةيكريمألا
.1830ماعذنمةينامثعلائناوملايفوسرتةيكريمألامالعألالمحتيتلا

ةلودلاتمضدقف،ةيراجتلانفسلاةكرحدنعرمألافقوتيملو
سدنهماهميمصتبماقيتلاةيبرحلاةنيفسلايرحبلااهلوطسأىلإةينامثعلا
اهئارشب؛نوسكاجوردنأسيئرلادهعيفدروفكأيرنهريهشلايكريمألانفسلا
:ةيقيقحلاةهاكفلاهذهدنعًاليلقفقوتنلو.ةيبهذةريلفلأنيسمخوةئمب
اهبورحيفاهمادختسالةينامثعلائناوملانملامجلادروتستاكريمأتناك
تأدباذكهو.ريمزإةيالولةفيفخلاةحلسألاقيدانصاهلباقممّدقتو،ةيلخادلا
.تاياورلايفركذيامك؛ةيكريمألاةحلسألاعمىلوألاتاءاقللا

؛1870ماعيفناكةحلسألاداريتسايفيقيقحلافاطعنالانأريغ
ّفاصمتغلبو،برحلانماهّوتلتجرخدقةدحتملاتايالولاتناكثيح



يفةحلسألاجاتنإيفمجحلاوةينقتلاثيحنمملاعلايفىلوألالودلا
نييالمترفوتو.ءارشلاعيطتسينملاهراعسأتضفخناو،لامشلاعناصم
ةبسانمقاوسأنعثحبلاأدبو،يكريمألاشيجلانزاخميفةيدرفلاةحلسألا
.ةبسانملاقاوسألاهذهنمةدحاوينامثعلاشيجلاناكرأتناكو،اهل

زارطنمةيكريمأةيقدنبفلأ239لوخدفداصن1869تاياهنيفف
ترهتشاماوعأةسمخدعبو.ينامثعلاشيجلا-تانكث-تالشقيف،دليفنأ
فلأةئمسمخاهددعغلبوةيكرتلايناغألاىلإتلغلغتوينيتراملازارطلاب
1870نمًارابتعاةيكريمألاةدحتملاتايالولاتحبصأاذكهو]192[ةينغأ
هجوىلعو،اهتحلسأاهنمةينامثعلاةلودلادروتستيتلاىلوألاةلودلا
يتلا)1878-1877(93برحبفرعتيتلاةيسورلابرحلايفصوصخلا
اهتقاطبةحلسألاعناصمتلمعثيح،ةحلسألاءارشيفًاداحًاعافترافداصت
تناكعبطلابو،تاقّلطلاوقدانبلانييالمبانتاهبجتدوزو،ىوصقلاةيجاتنإلا
.ةيكريمألاحالسلاتاكرشبويجيفلخدتتارالودلانييالم

عافترايفيناثلاديمحلادبعناطلسلادهعيفحلستلادوهجترمتساو
.دّرطم

ضيرملالجرلادونجيديأيفةديدجلادالبلاةحلسأ
ٍسفانتيفنييكريمألاةداقلالوخدً،اضيأقئاثولايفىرننأاننكمي

يهو،ةيبرحلايلديقعلاو،نادربلارنجلاةنيفسعيبل؛لوبنتسإيفٍديدش
كشيفناثروكوردناسلاروأاهمدقييتلاةيكريمألاقئاثولاف.ةيديبروتةنيفس
هوفلاخمهفصييذلايناثلاديمحلادبعدهعيفهنأاهيفىتأ؛]193[
عنّصلاّةّيلحمةيرحبلاعطقلانمريبكددعرحبلاىلإلزنةيرحبلاّودعب
نأريغ،ينامثعلالوطسألاةوقىلإمضنتلتاصاوغلااهيفامبةيبنجألاواهنم
.ةيربلاتاوقلاحلاصلناكزيكرتلا

ريزوىلإّليريتلوبنتسإيفيكريمألالصنقلاةلاسريفرهظيامك
نيبوهنيبراديذلاو،ربعلابءيلملاثيدحلا؛1897ماعهدالبةيجراخ
دقاهلالخةينامثعلاةلودلاتناكو،هعمٍءاقليفديمحلادبعناطلسلا
ابوروأتناكو.نيعةفرطباكوتميدانتاوقتغلبو،نانويلاىلعبرحلاتنلعأ
لجرلاناكلهف.هلعفينأينامثعلاشيجللنكميامىلإًةرئاحرظنتاهلك
؟وحصيضيرملا

تادحولاحيلستنعثيدحلاناطلسلاحتف،ةلدابتملاتالماجملادعب
ثدحأجئاتننعٍتامولعمبلطمث،ةيعفدملاتادحولاءانبو،ةيركسعلا
.تايعفدملالاجميفةيكريمألاتارابتخالا



مامتهالااذهنمًاشّوشمناكلصنقلانهذنأاٍّدجحضاولانم
ةيكريمألاتايقدنبلاىلعناّزكرتتديمحلادبعناطلسلاانيعتناكو،ريبكلا
.ّليريتريبعتبسححاحلإو،صاخلكشبًاثيدحبرحلانمتجرخيتلا
ريثأتٍبرحةلاحيفيهوينامثعلاشيجلالوحّليريتتاظحالميفّسحنو
:ناطلسلاينيعنمّعشييذلاةفرعملاوءاكّذلاقيرب
ماظنلالامكبناجىلإمهتفاظنونييركسعلاةحصبةديدشلاةيانعلانإ
ًايركسعنيعبرألعستيريبكماّمح.بجعلاوةشهدللوعديرمأ؛تازيهجتلاو
يفرزوامةيقدنبنويلمكارتألادييفو.نَيمئادلمعودادعتساةلاحيف
لباقمةديحوةّوقترهظنإهنأانترازوهابتناريثيام.تاهبجلاونزاخملا
ةوقثيدحلارصعلاىضرمّدشأىلإفرعتنسانكامبر،ضيرملاابوروألجر
.ةيكيمانيدو

...ىرخأٍتاحفصعضبلتحتسةيكريمألاديمحلادبعةقرونأودبي
!كلذنكيلف



يفصصختملايرولثيهيكريمألاثحابلاعم2005ماعيفتنك
تلق،ينانويلالامشلانايدوولابجيفثحبيولوجتيناك،ينامثعلاخيراتلا
يفهنأينربخأف."؟نآلاهلجأنمنوعستيذلاام،هللاءاشنإريخ":هل
اهعرزيتلاةيرامعملاروذبلانعثّدحتو.كيبسوناروأيزاغلاتاوطخراثآ
فيكو،ةيملعلاوةيراجتلاوةينيدلارومألابةقلعتملاوةينانويلاضرألايف
ىلعًايحميلقإلااذهيقبينأ،هدحوفيسلابسيلوروذبلاهذهبعاطتسا
هذهسمطةجيتناهبرعشييتلاهمالآنعثدحتو.ةليوطروصعدادتما
كلتلثمدجأيّنلعيقامعأيفتقرغو.ريخألادهعلايفاهراثدناوراثآلا
...سيساحألا

اهضرعواهلوطبةّفثكمثحبةحاسىلإاذهانموييفةينامثعلالوحتت
ادنيلو،مارابيزوأ؛راثآلاءاملعنمنينثاىرنف.اهضرأقامعأواهعافتراو
ىرنو.]194[هنعىنغتسيالرمأةينامثعلاراثآلانأىلعنادكؤي؛لوراك
ةعقبيفينامثعلاريخلالمعّبحعضي-رغنيسيمآيليئارسإلاوهو-رخآ
موهفميسدقملاةماسألسريرخآبناجيفو.]195[ةيعامتجالامولعلاءوض
:انههلوقديرأام.]196[ةحيرملاانئاربخمونةّرسأىلإينامثعلاقارشتسالا
ديدجلااههجوبانوعدتو.ديدجعيبرةينامثعللقرشيةريخألاماوعألايفهنإ
.رظنالوثحباهّسميمليتلاركبلابناوجلاىلإ

مامأهتلوديناثلاديمحلادبعضارعتساب،هذهيسدقملاةلاقمينّركذت
ىلإلّوحتيذلايلودلاضرعملايفهّثبشتبينّركذتو،ىربكلاةيعانصلالودلا
ءايحإةبسانميفو،دحاوماعريخأتبو1893ماعيفف.ةيعانصسوقط
وغاكيشيفمُِّظن؛سبمولوكفوتسيركفاشتكاىلعماع400رورمىركذ
هيفضِرُعو،يزيلكنإلالالتحالاتحتةعقاولارصمهيفتكراشيلودضرعم
ةمداقلاريمحلاكارتشابو.تاناويحةقيدحيفةيقرشٍتاقولخمكنويرصملا
لامجلاقّوذتةعتملقألاىلعةثيدحلاةيبوروألالودلانّمؤترصمنم
مدقتتناكضرعملاةحنجأيفو.قرشلاىلإنيّعلطتملااهتاوهلرحاسلايقرشلا
لكشب،ةيقرعلاوأ،ةيرولكلوفلارصانعلاو،ةسبلألاوأ،ةيديلقتلانونفلا
.]197[ةيبرغلانويعللباّذج

وحنًابعصوًاليبنًاقيرطتكلسيتلاةينامثعلاةلودلاتناكنيحيف
ةّراسريغةأجافمتّدعأدقتناك،رامعتسالامواقتيهوةنرصعلاونّدمتلا
ًالاجرضرعملاىلإاوعراسنيذلانويكريمألاونويبوروألاف.ضرعملايفاهنئابزل



ّمطحتتمهمالحأتناك،رّدنتلاوةفّرطللرّدخملاقرشلاةدهاشموةرايزلًءاسنو
.نالذخلاولمألاةبيخمهسوفنألمتو،ينامثعلاحانجلايف

1891طابش19يفوغاكيشضرعميفكارتشالاةوعدتهّجوامدنع
هللادعسيماهسةكرشىلإةوعدلاةلاحإّتمت،ةينامثعلاةلودلاىلإ
ًائبعلّكشتيتلاو،كارتشالااهبلطتييتلاةظهابلاتاقفنلاببسب؛ةصاخلا
يتلاةيكرتلاةيرقللةعّونتمٍتاعورشمةكرشلاتّدعأ.ةلودلاةنيزخىلع
ءام-ةمشچلكشىلعةينامثعٍقوسةماقإ:ترّرقف،ضرعملايفماقتس
جذومنو،دمحأناطلسيفيرجحلابصّنللجذومنو،دمحأناطلسلا-ليبسلا
حانجلاناكمنألوبنتسإيفةكرشلاهيبنتمتو.ةيناميلسلاعماجلرغصم
ةيبلتّتمتكلذلو؛نايعللرهاظناكميفضرعملاطسونوكينأيغبني
ىلعةيدنلوهلاوةيناملألاةيرقلاراوجىلإةيكرتلاةيرقلاتناكف،ةبغرلاهذه
متو،ةيزيلكنإلاوةيبرعلاوةيكرتلابٍةصاخٍةديرجرادصإمتو.هسفنقيرطلا
،ةينامثعلاةلودلابفرعتيتلاةمخضلاروصلاضرعلحانجو،حرسمءاشنإ
.دمحأناطلسيفامك؛ةليصألالويخللناديمو

.راوزلاقيرطىلععقي1893ماعوغاكيشيفةينامثعلاةلودلاحانج
يف،بابقلانمجوزهولعييبشخلاهئانببًاعئارضرعلاناكمناك



ءارمحلاةشمقألاتناك،ةشهدمةبيرغىرخألايهتاضورعملاتناكنيح
ّيطغتشيبارطلالمعمجاتنإنم)لالهلاوةمجّنلا(انملعراعشلمحتيتلا
نكامألاوةيجاجزلاتاهجاولاىلعراعشلارشتنيو،ناردجلاىدحإنمًاءزج
.نيبصتنمانمادقأىلعانلزالوانهنحن،انهنحنةلاسرلسرتةفلتخملا

هعفدتويبرغلالقعلاشوشتيتلاتاكرحلالكضرعلاةلاصيفناك
،لاثملاليبسىلعحلملاسايكأو،ةينميلاةوهقلاراوجىلإف.رظنلاةداعإل
تاديبروتلاىوسيهامو،نويعلارهبتيتلاةعباقلاةيندعملاماسجألاتناك
جذامنلاويتيركلانوباصلاراوجىلإو.ةينويامهلاةناسرتلااهجتنتيتلا
ًاضيأةلاصلايفو.قيرحلائفاطمةزهجأةراهمبتّرقتسا،ةفلتخملاةيندعملا
تاعونصملاو،ةينوزبارطلاوةيفوسوكلاوةيماشلاةيوديلاةيجيسنلاتاجتنملا
صاخلاناطلسلاغئاصىلإدوعتيتلاةعئارلادوقعلاو،ةيبهذلاوةضفلا
.ءاسنلارحستتناكيتلاونايوچكوبوچ

:ةعونتملااهتاجتنمو،ةفلتخملاةيئابرهكلاةزهجألاو،فارغلتلاىرنو
ةقاربلااهنانسأيدبتجذامن،شاخشخلاوزرألاو،ةيريرحلاوةينطقلاوةيفوصلا
ةيانعبةلاصلايفةينامثعلاةدارطلامّسجمّلحو.كاوشألااهنأكةمدقملايف
اموغاكيشيفينامثعلاحانجلايفدهشملاناكاذكهو.ينامثعلاندمتللًازمر
ةينامثعلاةلودلابفيرعتلااذهناكامامبر.جتنمفالآةثالثىلعديزي
الإ،اسنرفوارتلكنإواكريمأّفاصميفاهلعجيل؛هيفتقفنأيتلالاومألاو
.ةيبوروألالودلانماهتاليثمواينابسإنعزيمتتتناكاهنأ

ةينبنحنامنإو،ضيرملالجرلاانسلنحن:تلصودقةلاسرلاتناكو
نمًائيشدقفتنأنودنمنكلو،ندمتملاملاعللاهسفنليهأتىلعلمعت
.اهصئاصخوأاهّتيوه

نورظتنياوناكنيذلاكئلوألامآلّبيخملادهشملااذهنإف،عبطلابو
ةقيقدلاديمحلادبعةيجيتارتسالًارهاظًاضارعتساناك؛نّيللايقرشلاّوجلا
بضغناكببسلااذهلو.بائذلاعمءاوعلا:ةرابعباهلازتخانكمييتلا
شيواردلاّلثميامهلمّدقملاضرعلايفىأرامدنعهتروثوناطلسلا
نويعيفةعتملاوةفّرطللةيرولكلوفةمأكاندالبميدقتنمًالدبو.مهتاقلحو
ضهانىفاعمميلسٍّيوقٍدلبةروصباهمّدقينأهليغبنيناك؛نييبرغلا
هذهبكسمتللًادهاجلمعيناطلسلاناكو.ايجولونكتلاوملعللحتفنم
.اهبّثبشتلاوةروصلا

املكبموقيو،هتماركوهتيوهىسنيلنكيملهسفنناطلسلااذهو
ضرعملاةرادإلهتاهيبنتلمهيالهنإىتح،امهيلعةظفاحملاهنأشنم



.يهالملانعًاديعبكانهعماجلاىلعةظفاحملاب



ىلإديفتسينأنكميفيكًاديجفرعيً،اميظعًايسامولبدديمحلادبعناك
يفةبغارلاىربكلالودلانيبسفانتلاوةدوجوملاةريغلانمٍّدحىصقأ
.رامعتسالاوعيسوتلا
)زدوويرنهلاريمألا(

يفيناثلا،1858ماعلوألانيرشت27يفكرويوينةنيدميفدلو
ومنىلإهعفدةءارقللهبح.وبّرلاورظنلارسحيفلكاشمهجاو،هتلئاع
دراڤراهىلإبستنا.هتايحةليططاشنلانعّلختيمل،ةعيبطللهبح
يدلبلاسلجمللبختناو.هرمعنمةرشعةنماثلايفةيعيبطلامولعلامسق
ريزولًابئاننّيع1897ماعيفو.هرمعنمنيرشعلاوةيناثلايفكرويوينيف
1901ماعلوليأ6يفو،كرويوينىلعًايلاوهارن1899ماعيفو،ةيرحبلا
سيئرلاةباصإبقعةيكريمألاةدحتملاتايالوللًاسيئريروتسدلانيميلاىدأ
لجأنمىلوألاهتوطخاطخو،ةغيلبتاباصإهلايتغالةلواحميفيلنيكم
هدوهجببسبمالسلللبونةزئاجلان1905ماعيفو.1902ماعامنپةانق
ةيكريمأةنيفس16لسرأ1907ماعيفو.ةينابايلاةيسورلابرحلاءاهنإيف
تايالولاريمشتبًانالعإكلذناكو،ملاعلانمةفلتخمعاقبىلإةيبرح
رداغ.ملاعلايفيطرشلارودسرامتلدجلادعاسنعةيكريمألاةدحتملا
ةلحريفجرخ.هطاشنوهتيويحقرافيملهنكل،1909ماعضيبألاتيبلا
ىلعو.ناويحةفيجةئمسمخىلعديزيامبدوعيلايقيرفألاغدأيفديص
نمةسائرلاىلإهنيعبصنو،ةيسايسلاةايحلاىلإداعهنأنممغرلا
ةيحورلاهتايونعمتراهناو.كلذليفاكلامعدلادشحيفلشفهنأالإ،ديدج
ماعيناثلانوناك6يفهتايحوهطاشنقرافيل1918ماعهدلونادقفب

1919]198[.
تارئاطلاةلماحءاقلإنعتاونسعضبلبقرابخألاهتلقنامنوركذت

ةيرحبلاةوقلاىلإدوعتيتلاونييووننيلعافمبلمعتيتلاتلفزوررودويت
يفببسلانآلامتكردأامبرو،ةرمرمرحبضرعيفديدحلالتك،ةيكريمألا
ةروصلايفاهرهظىلعأرقنو!ةميظعلاةنيفسلاهذهىلعهمساقالطإ
اصعلايأbigstickةرابعتنرتنإلاتاحفصىلعةضورعملاةيفارغوتوفلا
يفراعشك؛هسفنتلفزورىلإدوعت،ملعيالنمل،ةرابعلاهذهو،ةظيلغلا



نماصعلاكرتتنأكّايإنكلو،فطلبّملكت":اهلصأو،ةيجراخلاةسايسلا
."كدي

تاليلحتلانئناوميفةظيلغلااصعلاهذههنعثحبتامنآلاعدنل
اهعبتايتلاةسايسلاوماعةئملبقتلفزورىلإدعنلو،نييسايسلابّاتكلا
ىلعناكثيح،ريمزإىلإاههّجويتلااصعلاةهجاوميفيناثلاديمحلادبع
.هيلإتهجوتيتلاةيبرحلاهنفسنمريمزإءانيمفصقكشو

:ةثداحلايههذهو
تناكيتلاةينوناقلاقئاوعلافيفختةصرفنويكريمألانورشبملامنتغا

ةأرجاودجوو)1856-1854(مرقلابرحدعبمهتكرحقيرطيففقت
ةمصاعيفةينارصنللةياعدلاباوفتكيملو،اهلكةيروطاربمإلاعاقبيفراشتنالا
رمتؤمناكامنيبو.هلهأومالسإلابفافختسالاىلإكلذاوزواجتلب،ةفالخلا
دقو،ةينامثعلاةطلسلالبكيناك؛نيرشبمللةيرحلاقلطي1878نيلرب
يفةريبكةمزأبً،اسّبلتمليوكروتكدلاّرشبملاىلعضبقلاءاقلإببست
ٍدهجدعبالإاّهلحمتيملو،ةيزيلكنإلاوةينامثعلانيتلودلانيبةيسامولبدلا
.]199[ديهج

،يريشبتلاطاشنلالوحنيملسملاسوفنترماخيتلاكوكشلانأريغ
تدتشا1893ماعيفف.فقوتيملمهلضرعتلاو،نيرشبملانمبضغلاو
نماجّرخت-نمرألانيملعملانمنينثاكارتشاربخراشتنابثداوحلاةنوخس
ةيلكلاىنبمبيرختّمتو،ينمرألادرمتلايف-نوفيزرميفةيكريمألاةيلكلا
لامعأيفنيكرتشملاعمنيسّردملاىلعضبقلايقلأو.يبعشلانايلغلايف
ىلعديزيمهددعناكو،ةيكريمألاةيعباتلانولمحينيذلانمبيرختلا
.صخشةئمسمخ

يفةرافسلاىلإتاميلعتلاتردصو.موجولاهدوسيضيبألاتيبلاناك
.تانامضلاورارضألانعتاضيوعتلابلطو،ةموكحلاىدللخدتلللوبنتسإ
ميدقتلوبقوفسألانعبارعإلابةثداحلاقيوطتيلاعلابابلاعاطتساو
نَيلقتعملانيَّينمرألانيَسردملانعديمحلادبعافعو.تاضيوعتكةريلةئمسمخ
]200[.

ىلإنمرألالاقتنابديدجدهعأدبو،تيوطدقةثداحلاتناك
ٍّيعامجٍلكشبةيلاردفلاقوقحلانمةدافتسالامهتلواحمو،ةيكريمألاةيسنجلا
،اهينطاومعمفرصتلايفةديقمةلودّيأهبموقتنأنكميامو.نمرأك
متو.يرجيامعفرطلاّضغتنلاهنأو.هبموقتسةينامثعلاةلودلاتناك
يفدرمتلاعلدناً،اريخأو.نيفرطلانيبلئاسرةكرعمتماقو،لئاسرلالدابت



.1894ماعنوصماص
تبلطو،نايلغلاهدوسيبعشلاناكو،ةينامثعلاةموكحلاةجهلتدتشا

ةدارطلاترداغو،ضيبألاتيبلانمةيامحلاةيكريمألاةدحتملاتايالولاةرافس
،لوبنتسإاهّتينيفو،اهئانيميفتسرو،ريمزإىلإةهّجوتميكاتنيكةيكريمألا
مقاطىلإتهّجوةوعدلانأالإ،ديمحلادبعنمنذإلابلطلتمدقتو
ًادعومقاطلاىقلتءاشعلاةدئامىلعو.ةنيفسللنذإلانمًالدبةنيفسلا
مهيمقاطلاناكامدنعو،هايادهوناطلسلاةوافحو،تاضيوعتلاعفدب
كلذناكولو؛ةحارلابمعنتوًاقيمعًاسفنطقتلتلوبنتسإتناكةرداغملاب
.نيحىلإ

ةلودلاهجويفهاصعبحيولتلانعتلفزورّفكينلهنأريغ
تلفزورو،مواقيديمحلادبعناطلسلاو،ةيبوروألالودلاببسبةينامثعلا
.ةمواقملاهذهميطحتهتيويحوهطاشنلكبلواحي

هجوىلعةيلايربمإلاةدئاملاجراختيقبدقتناكطقفةليلقلود
دومصلاعيطتستناتسناغفأو،يكريمألاديدهتللًةعضاخنابايلاتناكو،ضرألا
ءيشلاو،نيديلاةديقمةينامثعلاةلودلاو،سورلانممعدبزيلكنإلامامأ
نعكلمتامبعافدلاىلعلمعلاو،تقولابسكناكهكلمتيذلاديحولا

ةينبلايفرامثتسالانوكينأو.ملسلاةرتفنمًةديفتسم؛اهبارتواهفرش
يفبساكملامجحنوكيسو.اهفادهأنمةيرشبلارداصملاريوطتو،ةيتحتلا

نعاهكلمتيتلاةوقلابًانوهرمهنمّرفماليذلامداقلامساقتلاعارص
.هعالدنا

عارصلاو،ةركفلاهذهىلعةمئاقاهلكديمحلادبعةيجيتارتساتناك
تاونسسمخدعبىلوألاةيملاعلابرحلاعمعلدنادقمناغملاىلعرظتنملا
.شرعلانعهطاقسإنم

تحتف1897ماعيفهنإف،كلذركذيالانخيراتنأنممغرلاىلعو
يتلاتفوركنابةيكريمألاةيبرحلاةنيفسلاىلعاهعفادمنارينلحاوّسلاتاّوق
اهظيغةدحتملاتايالولاتعلتباو،ٍنذإنودنمريمزإءانيملوخدتلواح
.]201[اينابسإعمعارصلاباهلاغشناببسب؛نيحىلإاهماقتناو

أدبىتح1901ماعيسائرلادعقملاىلعّرقتسيتلفزورداكام
ةجردىلإًاديعببهذو،ةينامثعلاةلودللمزاللاسردلاءاطعإيفريكفتلاب
ّلشنعًازجاعينامثعلالوطسألانكيملأ.رمألامزلنإاهيلعبرحلانالعإ
؟يبرحلوطسألاسرإيفكيالأ؟ةمخضلاةيكريمألاةيبرحلاةنيفسلاةكرح
اوسيلكارتألانأىلإههبن؛هتكنحبفورعملاتورويلإعافدلاريزونكل



تاوقلانإف؛رايهنالاكشوىلعةيرحبلاتاوقلاتناكاذإو،ًةغئاسًةمقل
اّهلكابوروأنإف،ٍلجرلًالجرلاتقلاناكاذإو،لابجلاكًةدماصتناكةيربلا
.]202[ةينامثعلاةلودلاهجويففوقولاعيطتستال

،رحبلايفهفعضوربلايفضيرملالجرلاةوقنأتلفزوركردأامدنع
.ةيرحبلاهتاوقلاسرإىلعرصتقا

ةرافسلاضرعتنعءابنألاترتاوتامدنع1903ماعةصرفلاتناحو
،ناتيكريمأناتدارطروفلاىلعترحبأو،موجهةلواحملتوريبيفةيكريمألا
يفو.اهقيرطةعباتمىلعرقتسارارقلانأالإ،ربخلافيزرهظامناعرسو
نيتنيفسلاريثأتىدملقنتلوبنتسإنمةدراولارابخألاتناكبآرهش
؟لبانقلابتوريبفَصُقتسله:سانلايفريبكلا

ديمحلادبعةسايسىرخأًةرمتكرحتو،عقيملروذحملانأريغ
موقيوأ،يسانتلاوأليجأتلابةينلعلاةهجاوملابّنجتيل؛ةتماصلاةقيمعلا
.عطقتسملاتقولابًامئادزوفيو،نييكريمألارّيحتةئجافمةكرحب

،جرحعضويفاتحبصأوً،ارطخنالكشتناتنيفسلادعتمل1904ماع
،نيرشبملاعوضوميفةدحاوةوطخمدقتتنأةدحتملاتايالولاعطتستملو
نيتنيفسلابحسحبصأو،كلذيفدعويأديمحلادبعمهلعطقيملو
غالبإبضيبألاتيبلانمبلطبنامشيليكريمألالصنقلاماق.ةعاسلاثيدح
،ةيريشبتلاسرادملاعوضوميفسيئرلاةيساسحلوحناطلسلاويلاعلابابلا
نوينامثعلانكيملو.سيئرلانمةيننسحةردابكنابحسنتسنيتنيفسلانأو
ءامظفحلةروانمىوسسيلكلذنأةيكريمألافحصلانماوملعوً،اجّذس
.ناروانيو،مادقألاعقاومرييغتنالواحينيفرطلاالكنأحضاولانمو،هجولا
ىعسيديمحلادبعو،هدالبيفريشبتلاتايعمجطغضيناعيتلفزورف
.هدالبةماركوفرشىلعظافحلل

،1904ناسينيفةيرحبلاهتاوقلامعتسابًارارقذختاتلفزورنإمث
ىلعناطلسلاربجيةوقللربكأًاضارعتسانوكينأةرملاهذهيغبنيناكو
سيئرلاذختا؛تالزانتلاميدقتةينامثعلاةلودلاتضفرامدنعف.هطورشلوبق
؛رصقلاىلإةّداجةيقربهّجوو،اهبحيولتلاوةظيلغلااصعلاجارخإبًارارق
ىقلتينأًالمآ؛اهلمعةيرحوةيريشبتلاسرادملانأشبريخألاهريذحتلمحت
.]203[يهتنتاليتلاديمحلادبعبيعالأدعبَسنيملوً،امئالماٍّدر

ملو.لوطسألابارتقاربخيقلتدعبزدليرصقيفرطخلاةلاحتِنلُعأ
ّنفديمحلادبعناقتإو.هلعفيغبنياميفيأرىلعًارقتسمتلفزورنكي
ذاختالهعفدو،ءارزولاعمهعامتجايفتلفزورقنحراثأهتاكيتكتوةلطامملا



ىلعرانلاانحتفاذإو:هضارتعايفياهريزولارخأتيملو.ريمزإفصقبرارق
ىلإهببسبرطضيسو،ماعلاكلذيفتاباختنالايرجتس؟لصحيساذامفريمزإ
ةلصاومىلعاوقفتامث.ءيشّلكاذهو،سمخلاهنفسبلوطسألابحس
.بلاطملاضفرتىتحاهنارينحتفتنلنكلو،اهقيرطنفسلا

؟فيكنكلو.ةياهننمدبال
لسرأو،1903ماعديمحلادبعيفهباينأزرغينأسيئرلانكمتيمل

تاهاتملايفرخآًاماعدقفينأداكيوهاهو،ربكأًالوطسأةرملاهذه
دقو،بآ5يفهئارزوسلجمعمج.رارمتسابديمحلادبعاهرفحييتلا
.لغاشلاهلغشوضيبألاتيبلاّمهينحنياليذلاينامثعلاسأرلاحبصأ
مسحو،ريمزإىلإىوقألايبوروألالوطسألالاسرإةرملاهذهديريناكو
ىلعامهئاقلدعبياههريزوعمةلماكةيسمأتلفزورىضمأ.فقوملا
هكولسوهتافرصتمهفلواحيو،ديمحلادبعزغلّلحلواحيوهو؛ءاشعلا
.ضماغلا



ديمحلادبعطاقسإدعب1909ناسين24يفOriensةلجميفريتاكيراك
:ةرابعرهظتو،شرعلانع

يأبنكلو،همادعإىلإئموت؟ديمحلادبعةياهننوكتنأيغبنيفيك
!ةلواطلاىلإمهسولجريخأتكلذيفببسلانوكينأنكميأ؟بنذ

،تالّقنتلاةكرحبلوبنتسإتمحدزا؛ريمزإنمنفسلاتبرتقااملكو
ريزوونامشيلنيب،ّلحلاتاعورشموتاحارتقالاترثكو،تاءاقللاتفثاكتو
هذهًالهسنوكينلرمألانأديمحلادبعكردأو.اشابقيفوتةيجراخلا
ةرملاهذههيلإمدقتت؛نيترماهاطختينأعاطتسايتلانفسلاةمزأو،ةرملا
لوخدلانودنمةلأسملاهذهلحيغبني:رارقلاذختاو.ةيتاعجاومأيف
.مادصيف

سرادملانأبًادعوىقلتو،رصقلاىلإيكريمألالصنقلايعدً،اريخأ
تلفزورهلعفيملاممَقبيملو.ةيلاردفلاقوقحلانمديفتستسةيريشبتلا
ىلعًادرو.فحصملاىلعنيميلايدؤينأناطلسلانمبلطينأىوس
،ةرافسلاىوتسمىلإيسامولبدلاليثمتلاعفربمهبلطناطلسلاضفركلذ
عفربحمسياليذلاو،ةلودلاهبرمتيذلايلاملاعضولابكلذطبرو
.نطنشاويفيسامولبدلاليثمتلاىوتسم

عانتماو،بعصلزانتميدقتب،)1-1(لداعتلابةمزألاتهتنا،اذكهو
يفريمزإءانيمنعةلقاثتمدعتبتةيبرحلانفسلاتناكامنيبو.رخآنع
سولجىركذبلافتحاللهتادادعتساأدبيزدليرصقناك؛1904بآ15
ةلبنقلاو.مداقديدجرطخةهجاومنمبرتقيو،نيرشعلاونماثلاناطلسلا
هيلعّقيضييذلاراصحلانأهلنيبتسماعدعبهعماجيفرجفنتسيتلا
هنزاخمىلإءوجللاىلإكلذهعفديسوً،اضيأيلخادراصحوهامنإ،قانخلا
.ةديدجلاتالامتحالاةفاضإو،ةيركفلا

...رخآًانيحبائذلاعمهصقريفرمتسيسديمحلادبعناكو



يسسؤمنماشابSzechenyi.ديمحلادبعتازجنمنمرخآعورشم
.ءافطإلالاجرو،ةيرصعلاانتيئافطإ



ىعسيو،هيفاهتميزهو،هيفهتمأءاطخأىرييحورلطبىلإةجاحبنحن
.]204[اهيفءانفلل
يجبوطنيدلارون

يناثلاديمحلادبعةيصخشنمتاعورشملابقلعتملابناجلاناكاذإ
هلمهنّالأانليغبنيهنإف؛ةيسايسلاهتيرقبعلالظيفخيراتلاربعيقبدق
يفنوكينأيغبنيلب،اذهانمويىلإاهثعبييتلالئاسرلايفرظنلادنع
.هّتيصخشبناوجنماهسبتقنيتلاجذامنلاةمدقم

نرقلاعلطميفططخيناكهنأنوملعتله،لاثملاليبسىلعف
هنأو،لوبنتسإيفجيلخلاوروفسوبلاقيضمىلعنيرسجءانبلنيرشعلا
يَرسجعورشمنأنممغرلاىلعو!؟ةفلتخمتاعورشمةدعكلذيفّرضح
يذلاو،روفسوبلايفةيديدحلاةكسلاةكرشهتمدقيذلاروفسوبلاقيضم
ىرينأهلبتكيمل1900ماعندونرأنانيدرفيسنرفلايرامعملاىلإدوعي
لئالدلااهيفرهظتوتاططخملاوتاموسرلانيبتتلازامقئاثولانإف؛رونلا
لوبنتسإلبقتسملطيطختلاو،ةيتحتلاةينبلايففثكملالمعلاىلإريشتيتلا
.]205[رصعلاكلذيف

ديمحلادبعىلإيسنرفلاراڤوبناوطنأفيزوجهمّدق،ةطلغرسجعورشم
.)ةيخيراتلاةايحلاةعومجم(.اشابرينمحلاصقيرطنعهنمٍةوعدبناخ

،اهلطيطختلاىرجيتلاتاعورشملانمةدحاونميلاديدحةّكسو
نميلايلاواهنأشبريرقتلاّدعأ.اهئاشنإلامعأتأدبو،اهتصقانمتسرو



تأدبو-مظعألاردصلادعباميفحبصأ-1898ماعاشابيملحنيسح
فادهتسادعبيغلأوّفقوتعورشملانأريغ.1913ماعءاشنإلالامعأ
.]206[عفادملابهفصقوةنابجءانيمةيلاطيإلاتاوقلا

ٍّدحىلإاهذيفنتلمتكايتلاتاعورشملانميديدحلايزاجحلاطخلاو
ليومتّمتيذلايديدحلايدادغبلاطخلافالخىلععورشملااذهف.ريبك
لماكّيلحمعورشم،ناملألالبقنمةرقنأىلإاشابرديحنمّدتمملاهئزج
ملاعلانمةمّدقملاتانوعملالالخنم،هذيفنتوهطيطختوهليومتيف
يفةيدجلاةريبكلاماهفتسالاوبجعتلاتاراشإعضوعورشملااذهو،يمالسإلا
ىلعفرشأيذلاضيرملالجرلاداعتسالهىرت:يبوروألاماعلايأرلا
بتاكلافقيكلذل.]207[!؟هتيفاعوهتّحصتوملا

يذلاو،حتافلادمحمناطلسلارسجمويلاهناكمموقييذلارسجلاعورشم
ةيديمرقلاةريبكلاببقلا(.عماوجلاهيلعرهظيو،ناخديمحلادبعىلإمُِّدق
يتلانذآملااهبطيحتو،ةبهذملاةيفزخلاةيساحنلاُِكئابسلااهُنِّيَُزت؛ةنولملا
برغلامشيفرشععباسلاوسداسلانينرقلانذآمتايلامجلكلمحت

.)ةيقئاثولايكرتلاخيراتلاةلجم(.)ايقيرفإ

ديحولاناكامبريذلاعورشملااذهمامأمارتحابتروت.ريزيلكنإلا
.نويددئاوفوأنويدريغنملماكلابهذيفنتىرجيذلاايندلايف
نكتملول":هنأبمهماكحأرادصإيفنيثحابلاضعبددرتيمل،اذهلو



نعةرابعايكرتتناكل،ةيتحتلاةينبلايفةريبكلاديمحلادبعتارامثتسا
.]209[-]208["هينوقهبشتةريبكةعقب

ةسايسلاهيجوتو،ةيزكرملااهتينبيفةرادإلاليكشتةداعإركذتامدنع
تالمحلاو،ةقيقدلاةيسامولبدلاتانزاوتلاونزاوتلانعثحبلاوحنةيجراخلا
ديمحلادبعةيصخشٍحوضوبرهظت؛تالصاوملاوميلعتلايفرامثتساللةمخضلا
ةينامثعلاةلودلاةنرصعقيرطيفةلوهسباهزواجتنكمياليتلاةيريصملا
.اهنّدمتو

مهنيبنمو؛رابكلانيفقثملاةقبطعمهلمعىسننّالأانليغبنيو
يفلوألانداعملاسدنهم-اشابمهدأميهاربإو،*ماظعلارودّصلاضعب
نممغرلاىلع-بتكلابهفغشبفورعملا]210[ريغصلااشابديعسو-ايكرت
نمةمخضلاهتبتكمبهويذلا]211[اشابداوجدمحأو-هديتاذقيض
ريخو،لوألاهسيسأتيفراثآلافحتمىلإهتايحلاوطاهعمجيتلابتكلا
.يسكرشلالصألاوذيسنوتلااشابنيدلا

ملاع؛ماوعأةعبرألبقمظعأًاردصلمعيذلااشابداوجدمحأف
هباتكربتعيو،ةقيقدلاتايضايرلايفثحابمباتكفلؤموهو،تايضاير
اندلبيفةيعانصلاءايميكلاناديميففلؤملّوأةيقيبطتلاةيعانصلاءايميكلا
يذلااشابنيدلاريخهفلؤملكلاسملاموقأباتكربتعينيحيف.]212[
نمًارجح؛مظعألاردصلابصنملسنوتنمديمحلادبعناطلسلاهاعدتسا
.]213[رصاعملايسايسلاانركفيفةيوازلاراجحأ

راكفأٍبرقنعفرعيشرعلاهئالتعالبقديمحلادبعناطلسلاناكو
نوينامثعلا:بقلمهسفنأىلعنوقلطينيذلانيفقثملابابشلاةعومجم
لوحرودتيتلاو،قيفوتءايضلاوبأو،اشابلامكقمانلاثمأ،بابشلا
دعبةأجفرهظهنأكوودبيروتسدلاناكاذإو.ةيطورشملاوروتسدلاوةيرحلا
رشابملاصتاىلعناكديمحلادبعناطلسلانأىرناننإف؛شرعلاهئالتعا
لبقهيجوتلاوريثأتلانمًاعوناهيلعسراميو،ركذلاةقباسةعومجملاعم
ىتح،شرعلادارمةدازهاشلاهيخأءالتعاوزيزعلادبعناطلسلاهمعطوقس
لامكقماننأفرعيهنأكيبنيسحفطاعصاخلاهبيبطًارارمثّدحهنإ
هعانقإلواحهنأفيضيو،بارشلاىلعنمديدارمهاخألعجيذلاوه
.]214[بارشلاةرقاعمنعّفكلاب

يساسألانوناقلاوةيطورشملامدقيذلااشابتحدمنإلوقلاو
نأفورعملاف،ةقيقحلاسكعيالامهيلعهلمحو،ديمحلادبعناطلسلل
.هتيمهأبدقتعيناطلسلاناكو،شرعلاهئالتعالًاطرشناكروتسدلانالعإ



هكيرحتو،سلجملاءاضعأعمماعطلالوانتكةيطارقميدلاهتافرصتنإف،كلذلو
يفسانلاريهامجعمةعمجلاةالصهئادأو،ةناسرتلالامعمقاطعمةقعلملا
ىضرلارهظيبعشلاتلعجو،سانلانيبةعئارًاراثآتكرت؛ةفلتخملادجاسملا
.هناطلسنع

ملكتامدنع؛هتسامحوناطلسلاصالخإيفّكشلانّيبلاأطخلانملهنإ
،ةيطورشملاهنالعإدنعو،شرعلاهئالتعادعبسلجملاحاتتفايفلاعفناب
دجوتالو.تاباختنالاىلوأءارجإو،قيبطتلاعضومهعضوو،روتسدلاهدادعإو
نوناقلاوةيطورشملاةرورضبديجملادبعداقتعاوةقثيفبايتراللليلدةهبش
طورشلاقيقدلكشبللحننأًاضيأانليغبنيهنأريغ.1876ماعيسايسلا
.1878ىلإناطلسلابتعفديتلا

لامكقماننطولارعاشاعديذلانأانهىسننّالأانليغبنيف
ىروشسلجملظيفروتسدلادادعإةنجليفامهّنيعو،اشابءايضهقيدصو
دقو،اشابتحدمةسائربةنجللاتناكو.ديمحلادبعناطلسلاوه،ةلودلا
هاعدتساف،مكاحلاضارتعالتضرعتيتلاداوملانعلامكقمانعفاد
.روتسدلانأشباثحابتو،رصقلاىلإناطلسلا

ناطلسلاعملامكقمانوغتات
همعدهعذنمهنيعنمطقسدقناكيذلالامكقمانديمحلادبعاعد
ةنجلىلإهاعدو،ةلودلاىروشيفًاوضعهلعجبهأفاكو،زيزعلادبعناطلسلا
اهيفبتكو،هئاجهيفًاتايبأمظن!؟لامكقمانلعفاذامف،روتسدلادادعإ
رركتامنأاهيفًاركاذ،سلاجملادحأيفاهاقلأو،اهمهفيٍةغلبًاديدهت
دبعانعلخامكهنأ:ينعيناكو،ةثلاثةرمرركتينأنكمينيترمهلوصح
نوكيفديمحلادبعلزعننأنكمي؛شرعلانعسماخلادارمو،زيزعلا
.ثلاثلا
يتلاةفئاطلاتيتشتىلعلمعلابًالوغشميناثلاديمحلادبعناكامنيبو
ةدسيفنييبالقنالاروذبعالتقا:رخآىنعمبو،همعىلعبالقنالابتماق
نوكيل؛هتءابعتحتنمديدهتلااصعنطولارعاشكيرحتءاج،مكحلا
ةمكاحمللهميدقتنممغرلاىلعو.ضيفيءانإلاتلعجيتلاةريخألاةرطقلا
ةماقإلابمكحو،نجسلابهيلعمكحيملهنإف،ماعلانمألابلالخإلاةمهتب
.يللديمةريزجىلإهنمةبغربلقنو،تيرغةريزجيفًايفنمةيربجلا
هموجهنشدقناكاذإو،ىرخأةرمبضغلاةروسهتباتنايللديميفو
هذهفدهتسملانإف؛اشابيلعمظعألاردصلاوزيزعلادبعىلعديدشلا
هملقسأرناكامدنعو.93برحيفمئازهلاةجحبديمحلادبعةرملا



يفركفينكيمل،ديمحلادبعنمهبلانيءاجهلاعذقأبباسنيعاوطملا
تناك،هقلحيفًةصغعمتجتستاملكلاهذهنأالو،يتآلايفالويضاملا
ددنتو،سورلامامأمئازهلانممغرلاىلعشرعلاىلعهئاقببددنتتايبألا
عالتبانممغرلاىلع؛هبهكّسمتوشرعلابهسوهبددنتو،ةطلسللهبحب
.انقوفًامثاج،هللانمًءالبهربتعيو،ءادعألالبقنميضارألا
،هللانمءالب:هترابعلامكقمانبتكيىتحناطلسلاهبماقيذلاامف
-اذههللاءالبهبماقامّلك؟يللديمةريزجيفهتماقإّلحمنم
ًايلاوهلعجو،ةيربجلاهتماقإنمهلقنهنأوه-ديمحلادبعناطلسلا
.1879ماعًايلاوهلعج،معن.يللديمةيفّرصتمل
؟ثدحاذاممث
وجناكامبرو،ينامثعلاخيراتلاةباتكبأدبو،sakızوسودورلًايلاوهنيع
ناكو.ءازجألكشىلعينامثعلاخيراتلاةعابطبأدبو،هلًامئالمسودور
ناكيذلاديمحلادبعناطلسللًاريبكًامارتحاهتمدقميفلمحيلوألاءزجلا
.هماقتناوهللاءالبب؛كلذلبقهفصي
سكعلاثدح؛ناطلسلانمةريبكةينسةيطعرظتني،امبر،ناكامنيبو
تارابعهبجعتملو،ةغلابملاهذهيفعّنصتلادقتعيناكناطلسلافً،امامت
.هتعابطفاقيإبرمأف،مارتحالا
نايبللئاسرلالسوتهنأنممغرلاىلعو،ةريبكلامكقمانةمدصتناك
يفوتفلجألاهلهميملو.لشفلابتءابةلواحملاهذهنأريغ؛همهفيفأطخلا
.1888لوألانوناك2يفsakızةريزجيفةريصقةدمدعب
.يلأمورحتافناخروأيزاغلانباشابناميلسربقراوجبنفدينأبىصوأ
يفةيدبألاهتدقردقرينآلاوهف،هتيصوقيقحتمتهللاءالبنمٍرمأبو
عفدو،تركفقيفوتهطيطختبماقيذلاو،اشابناميلسربقلرواجملاربقلا
.]215[ديمحلادبعناطلسلاهنمث

يتلاةعومجملايفًايلعفرهظيملديمحلادبعةدازهاشلاناكاذإو
ًابيرقناكهنإف؛هيلعنونجلاتامالعروهظلسماخلادارمناطلسلاتعلخ
كرديناكو،هرصعيفيفاقثلاضبنللًامامتًاكردمناك:ىرخأةرابعبو،اهنم
.]216[لبقتسملايفهموصخوهيسفانمبرقنع

ةبرطضمةريثمًالوصفنيرشعلانرقلانمىلوألارشعلاتاونسلاتناك
نمعارصلاو،ذوفنلاقطانمىلعيرامعتسالاسفانتلالالظيفخيراتلانم
.ىلوألاةيملاعلابرحلاوحنةوطخةوطخمدقتلاواهلجأ

فعضتاونسلاكلتفصاوعبوبهلبقًاركبمديمحلادبعكردأ



عمناديملاىلإلزنو،هيدعاسنعرّمشو،ةينامثعلاةلودللةيتحتلاةينبلا
تالصاوملاوتالاصتالاتناكو.هتجلاعموفعضلااذهيفالتلهتّمأوهبعش
ةنرصعلاوحنةينامثعلاةلودلاقيرطيفةيّدجلاقئاوعلاّدشألّكشت
.]217[ندمتلاو

قطانملانعموجنلادعبةديعبريمزإةنيدمتناكامدنعهنأاوليخت
،ايليسرمءانيمنمًةبيرقاهئانيمبتناك،رتموليكةئمزواجتتاليتلاةبيرقلا
كالهلقيرطلاحتفيللخلااذهناكامدنعو.اهتنيدمعملاحةدحويفو
تانحشداريتسايفًاببسكلذناك؛نيعرازملايديأيفةيعارزلاتاجتنملا
.]218[لوبنتسإىلإةيسورلااسيدوأءانيمنمحمقلا

اذكهو...الديكأتلابباوجلا!؟عورشملالجربقيليراظتنالاناكلهف
يفاهريضحتوةيتحتلاةينبلاسيسأتلهيعسوناطلسلاَّمهمهفننأعيطتسن
قرشملبقتسماهيلعموقيل؛ةيافكلامدعونامرحلاهدوسييذلاوجلااذه
...دلبلااذهل



،ةئملاب37ةبسنبديجملادبعةنطلسدهعيفةيروطاربمإلاناكسددععفترا
27ىلإرشععساتلانرقلاتاينيعبستاياهنيفٍةمسننويلمنيرشعنم
.عرسأًاومنلوضانألاناكسفرعدهعلااذهيفو.ةمسننويلم
يكرتلاندمتلاخيرات؛رخروزناجكيرإ

دتمترشععساتلانرقلانمريخألاعبرلاىتحةينامثعلاةلودلاتناك
ً،امسااهبةطبترملانادلبلاعماهتحاسمغلبتضرألانمةعساوةعقرىلع
تناكعساولانطولااذهيفىربكلازكارملانأالإ.عبرمرتمنييالمةسمخ
فعضنمو،اهنيباميفتالاصتالاوتالصاوملافعضيفلكاشميناعت
ةريزجلاهبشءانثتسابةينامثعلاةلودلاف،2م/ناكسلاددع؛ةيناكسلاةفاثكلا
نيبتالاصتالافعضو.1912ماعًانويلم32اهناكسددعزواجتيالةيبرعلا
ةيامحلايفاهماكحاههجاويتابوعصلًاماهًاببسناكةيميلقإلازكارملاهذه
،فلختلااذهةقيقحىريناكيناثلاديمحلادبعو.دودحلانععافدلاو
ليبسيفهلعفنكميامعثحبيحارو،ةيرصعلابلاطملانعدعبلاو
.اهحيحصت

،فارغلتلاوديربلاماظننيوكتبماقتالاصتالالاجميفهنأىرنف
طورشيفًاماهوًاريبكًازاجنإربتعيامم،لمعلاوقيبطتلاةلحرميفهلخدأو
ةلودلايفاهلاقتناورابخألانايرجنيمأتكلذبعاطتسادقف،رصعلاكلذ
.يبنجألاديربلاراكتحانعًاديعب،اهاصقأىلإاهاصقأنمةينامثعلا
ليعفتلجأنم1877ماعىلوألاةرمللديربلاوقربلامسابةرازوءاشنإمت
:تارازو؛تاراظننوّلثميءاضعأةسمخنمةفلؤمةنجلتعمتجاف.امهلمع
ديربلافئاظوثحبل،ديربلاو،قربلاو،بئارضلا؛موسرلاو،ةيلاملاو،ةيلخادلا
فاقيإمتهنأىلإريشتريراقتلاوثاحبألاو.هتامدخراشتنانيمأتوةددعتملا
.]219[)1900(1316ماعلمعلانعيبنجألاديربلا

ديربلاوقربلاتاسسؤميفتالاوحلاملقأدب1900ناريزح27يفو
ىرج1901بآ30يفو.ديربلاينابمتئشنأ1901رّايأ30يفو.لمعلاب
لجأنم-قرشلاريفيدنمشاهمساناكو-ةيديدحلاةكسلاةكرشعمقافتالا
.ينابملاهذهىلإعيرسلالوصولانيمأت

دبعدهعىلإةفلتخملازكارملايفةميدقلاديربلاينابممظعمدوعتو
يفكيبتادويرامعملاهأشنأيذلاريبكلاديربلاىنبمامو،ديمحلا
دهعىتحلمعتسيناكيذلاديربلاىنبمو،]220[لوبنتسإيفيجكريس



ديربنمتارطقّالإ...اهريغو،پوكسوأديربىنبمو،ولغوأيبيفبيرق
.رصعلاكلذ

ةينامثعلاةلودلايففارغلتلاطوطخلوطنإف؛فارغلتلالاجميفامأ
طبرهنميساسألافدهلاناكو.رتموليكفلأنيسمخغلبيناك1908ماع
فارغلتةدحوًاضيأزدليرصقيفناككلذلو،زكرملابةلودلاتايالوىصقأ
طوطخّدميفلمعلاةريتوتعفتراديمحلادبعدهعيفف.]221[
نيمأتىلعلمعتتناكف،ةيوجلاداصرأللاهتئيهتبرماوألاتردصو،فارغلتلا
انريراقتلةيادبكلذناكو،زكرملاىلإىرخألارابخألاليسعمسقطلارابخأ
.]222[سقطلالاوحأنعةيمويلا

لوأدعبتاونسسمخىوسلوبنتسإيففتاهلامادختسارخأتيملو
قاطنيفكلذناكنإوهمادختساىرجف،1876ماعابوروأيفهلروهظ
.1881ماعقيض

ىرجو،ديمحلادبعتايولوأنمرخآًابناجةيربلاقرطلاتناكو
لوضانألايفتالصاوملانمؤتيتلاةفوصرملاقرطلاةكبشذيفنتىلعلمعلا
ماعةلودلالخديذلاماظنلاقفولمعلاىلإهلكبعشلامضناو،اهلك

ةرشعةسداسلارمعلانمغلبيةلئاعلكنملجرلكىلعناكف،1869
اذهيفماعلكنممايأةعبرأةصاخلاهلئاسوبلمعينأنيتسلاىتحو
اذهناكامرمألو،لدبلاعفدبمزليكلذنعفلختينمو.عورشملا
.هبلمعلاداعأف،شرعلاهئالتعانمماعلبقيغلأدقماظنلا

نم1879ماعدعبىرجهنأهتاركذميفريغصلااشابديعسركذي
ماعيفو.قرطلانمرتموليكفالآةسمخديبعتيبعشلالمعلالالخ

ةيلاحلاةيكرتلاةيروهمجلادودحنمضةفوصرملاقرطلالوطناك1895
كلسيل":ةلوقمعارتخاةءاربكلمي-اشابتعفرليلخناكو.مك10160

يفهتيالومايأنمًاريبكًامسقيضمي-"هيلإلوصولاعيطتستامالإ
طبرتيتلاقرطلاّنإلوقلانكميو،قرطلاديبعتىلعًافرشمنوصماص
.]223[هيلإدوعتهقرشولوضانألابونجنيبمويلا

فلأ12لوطبدادغبىتحنوصماصنمًادهممقيرطلاحبصأ
-تروبياب-ةناخشوموگنمدتمملاقيرطلاىلعةوالع،1895ماعرتموليك
ىلإتارجهلاتلاتتكلذلضفبو.1879ماعناريإىلإوديزايبوغود-مورضرأ
كلذكو.]224[دوسألارحبلالحاسىلعةليمجلاانتنيدمترهظو،نوصماص
قرطلابتلوحتف،ملاعلاواهطيحمعمةعيطقيفاهنأكوشيعتةصروبتناك
تداعتساو،ىرخألاندملاعماهتالصاومتّدبعتو،اهلخاديفتدّهميتلا



نمتفداصواهخرؤتتناكيتلاتاباتكلانأريغ.قرطللىقتلمكاهتناكم
ةقيقحءافخإلةسئابةلواحميهو،]225[اهنعهمساليزينمءاسعتلا
.خيراتلالخدتس،ديمحلادبع

دوعت،ةصروبيفةيمالسإلاةيكرتلاراثآلافحتميفرمرملاىلعةشوقنمةحول
لمحييذلامظنلانملوألارطسلاراثآاهيفرهظت.Mihaliçةداجىلإ

.)لونوگلوگدمحم:ريوصت(.ديمحلادبعناطلسلامسا
!؟سمشلااهبيفخييتلاةردقلاكلمينم

ىلإسيلتبنمةدتمملاةيربلاقرطلاتاكبشوةريثكلاعراوشلارهُظت
مامتهالا؛ديمحلادبعناطلسلادهعيفةدينىلإنيطسلفنمو،دادغب
الإروزلاريديفتارفلارهنىلععوفرملارسجلاامو،ةينارمعلالامعألاب
-ةمشچ-ءاملاليبسو.]226[ةينارمعلاتامدخلاكلتنمةدحاوةمدخ
سيلةصروبيفوصقأةيرقيفديمحلادبعءارغطهيلعرهظتيذلا
دودحدنعفقوتيملوىرقلاىلإدتمايريخلاهطاشننأنيبيجذومنىوس
.]227[ندملا

ءازجألاطبرةداعإىلإكلذبىعسيديمحلادبعناطلسلاناك
ةأطوبسحيو،يئابرهكلارايتلاتاكبشدمبّمهي.ةلودلاّةيفارغجنمةقرفتملا



همامتهايلويو،هميلعتىوتسمعفرىلإىعسيوهبعشتالهؤميفزجعلا
هردقنمناكف.ةلهؤملارصانعلاوتاربخلايفةريبكلاتارغثلادسلريبكلا
-ميلعتلالاجميفتناكيتلاك-ةريبكلاتالمحلانمهقتاعىلعنوكينأ
لصفيفىرنسامك،تاميظنتلادهعيفهذيفنتىرجامفاعضأغلبيام
.مداق

امدنعو،ناخديمحلادبعدهعيفتحتتفاىلوألاتانبلاسرادمو
؛هرصعيفةيملعلاتايصخشلانموهو؛اشابيحبصفيطللادبعىدبأ
حيرصلاهدييأتديمحلادبعنلعأ؛تانبللمولعلاةسردمحاتتفايفهددرت
بيغرتلىلوألاتاوطخلاكلذباطخو،"كفلخانأو،ةسردملاحتتفا":هلوقب
يفسرادملاوتابلاطلاددعومننايبليفكيو.]228[ةساردلايفتانبلا
يماعنيبلوبنتسإيفتانبلاسرادمددعنيبةنراقميرجننأهدهع

.]229[1904و1879
مئادلاظقيتلاو،ةيريشبتلاتايلاسرإلاوةيبنجألاسرادملانمرذحلاناك

لاجملهطيطختءانثأيفديمحلادبعاهدنعفقوتيتلاتايولوألانم؛اهل
هلويمبفورعملايصربقلااشابلماكمظعألاردصلاررقامدنعو.ميلعتلا
يهوةلوبقمهتنباّنهنيبوغولبلاكشوىلعّنهوهتانبلاسرإةيزيلكنإلا
ًايلاوناكامدنعSörةيسنرفلاةسردملاىلإتاونسلاينامثوأعبسرمعيف
ىلإلصترابخألاتناكىتحليوطتقوِضميمل؛)1906-1895(ريمزإيف
مساحلاهيبنتلااشابلاىقلتيو،ةصاخلاهتدارإردصيو،ديمحلادبععماسم
:عطاقلا

نوصماصيفتانبلاسرادمىلوأحاتتفاةصق
ةرازولبقنم1898ماعنوصماصيفتانبلاسرادمىلوأحاتتفامت
-رازاپ-قوسلاةلحميفمناهةديبزمركءارشبتماقدقف.ّةّيلملاميلعتلا
.ةثالثلااهفوفصيفميلعتلاتأدبو،ةيزكرملاسانيإةسردمتميقأثيح
-ةمراصلانوصماصةديرفتماقو.تروقزوبةسردمدعباميفاهمساحبصأ
يفتابلاطلاليجستبميلعتلاةرازولبقنمتلسرأيتلاو-مناهلابقإ
،يدنفأنيدلاسمشةلايخلايشابزويتنبمناهةثلاثتناكو.ةسردملا
تنبمناهةنيمأو،نييدعسلاةيكتخيشيدنفأيدهمتنبمناهةمسابو
.اهيلإتابستنملاتابلاطلاىلوأنيلامحلاسيئر
تاّنيدتملامامأقيرطلاحتفيفىربكةيمهأخيشلاةنباباستنالناكو
تابلاطلاتارشعبمناهلابقإدنعليجستلاةعاقصغتو،ّنهبيغرتو
تاعئاشلاراشتناوةيادبلايفبارغتسالاتامالعروهظنمدبالو.تانيدتملا



ةمداقلالايجأللقيرطلاقشتو،يضمتسةقلطنملاةلفاقلانأريغ،ليواقألاو
.تابوعصلالكبًةنيهتسم
-لاحلاملع-هقفلاو،ديوجتلاو،ميركلانآرقلالوانتتسوردلاتناك
تامولعملاو،ةغللامولعو،تايضايرلاو،طخلانسحو،ءالمإلاو،ةءارقلاو
ملعتانينىعدتةملعميتأتسيمخلامويو.ةيوديلالاغشألاو،ةديفملا
يتلاةلآلاهذهلضفبو.ونايبةلآةسردملاتيدهأامك.ديشانألاتانبلا
يفىقيسوملاسوردتقلطنا؛كيبيملعةدازردنبهاشةدلاواهتمدق
.ةقحالماوعأ
دبعدهعيفسرادملاىلإةريغصةيلوضانأةنيدميفتانبلاتفّرعتاذكهو
ةايحلاىلإقيرطلايفًةعساوًاطاوشأتانبلافولأتعطقو،ناخديمحلا
نمماوعأدعبمناهةجيدخسرامتنأفيرطلانمناكامبرو.ةيندملا
.اهيفةملعمكاهرود؛ةسردملاكلتنماهجرخت

سرادملاىلإمهدالوأاولسرينأنيفظوملارابكوةالوللزوجيال"
.]230["...ةيحيسملا

ناكهنأًاضيأديمحلادبعصئاصخنمنإ:لوقلانمانهدبالو
.]231[ًادجسماهيفينبيةيرقلكيفةيئادتباةسردمءانببرمأي

ريسنأريغ،ّصاخنّدمتاهيلعموقييتلاةيضرألاانلّرضحاذكهو
،ريسلاهيفعطقنيموييتأيسو،هّتيلوؤسمنمقيرطلايفةمداقلالايجألا
:فكاعدمحملوقيامك؛ٍبارخىلإلوؤيوماجسنالاهيفرمدتيو
نمدعيمل.هانلعفدقو،ٍبارخىلإانماجسناليحننأانليغبنيناكام
.اهانحتفيتلاةرغثلاهذهُّدسنكمملا

رامعإةداعإلربصلاغرافبهرظتننيذلايتسجوللامعدلااذهو
راوسأيفاهانحتفيتلاةيمدملاتارغثلاّدسو،مويلاانتايحيفماجسنالا
...نامزلانمنرقلبقديمحلادبعنميتأيسناك؛انحاورأ

...ميلعتلايفهعورشمنعثيدحلاىلإلقتنننأنآلااننكمي



نأو،ةيعيبطنوكتنأبجيةّميقلارومألانكل،مّدقتلاّدضمالسإلاسيل
ةروصىلعتناكاذإ؛حاجنلااهلبتكينأنكميالو،لخادلانمقثبنت
.جراخلانمميعطتلا
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

الف؛ديمحلادبعناطلسلادهعيفميلعتلانعثيدحلالوانتنامدنع
ذنمأدبيذلاثيدحتلاراطإيفحيحصلاهعضوميفهعضننأالإانعسي
،1876و1839يماعنيبامنمزلانمًالوصفدتمايذلاو،تاميظنتلادهع
لاجميفتاميظنتلانوناقوعورشميفتاوطخهنأىلعهمييقتيغبنيو
ميلعتلاماظنىلإلوحتلالجأنمرابجإلاتالمحنممغرلاىلعف.ميلعتلا
نمدهعلااذهيفاهيلإلصوتلامتيتلاةعضاوتملاجئاتنلاضعبو،ثيدحلا
ةيوسلاوةعرسلابستكيمللوحتلااذهنأىرناننإف؛ةيروطاربمإلاةايح
يفاهبثبشتلامتيتلاءاطخألاضعبًاضيأنآلاىرنامبرو،نيتبولطملا
.لاجملااذهيفدهعلاكلذ

يذلاوسرادملانعضارعإلانممغرلاىلعهنأ،ءاطخألاهذهنم
نملاقتنالادنعرظنةداعإالوميوقتكانهنكيمل؛رصعلاكلذيفداس
تاميلعتتداسو.ثيدحلايميلعتلاماظنلااذهقيبطتيفىرخأىلإةلحرم
ميلعتىلإهجتتيتلاوةيطورشملادهعيففراعملارظانيدنفأهللارمأ
ةيئادتبالاسرادملانمقالطنالانمًالدبةبخنلا



اهيفمتأ(،ةصروبيفديمحلادبعدهعيفتحتتفايتلانيملعملاراد
امبرو،يبلجدمحمةيدادعإىلإتلوحتدقتناكو،ةطسوتملاهتساردفلؤملا

همامتهاببس؛اهحتتفايتلاسرادملانمةسردميفةساردلاهذهتناك
.)هتيصخشلهبحوديمحلادبعناطلسلاب

،ميلعتلايفةيوابوطلاةيرظنلاترطيسو،مويلادنهلايفيرجيامك
قيرطلاتدهمف،رصعلاكلذيفميلعتلاقطنمتاهيجوتلاهذهتداس،معن
.ةيئادتبالاسرادملالامهإىلإ

ةلحرملالباقتيتلاتّايدشّرلاىلعميلعتلاتالمحتزكرتاذكهو
تبصناو.ىلوألاسيسأتلاةلحرمتلمهأو،مويلايساسألاميلعتلانمةيناثلا
رهظيامم،ةيوناثلاةلحرملاتلمهأو،نونفلاراد؛تاعماجلاحاتتفاىلع
.نمزلاكلذتايلقعدوسيناكيذلاللخلا

فاقوألاةراظنبةطبترملانايبصلاسرادمهيفدوستيذلاعمتجملاف
ثبشتينمو.ةينيدلامولعلاةيئادتبالابالطاهيفىقلتي،ةيمالسإلاةخيشملاو
نمكنوكيةيرصعلاوةيعيبطلامولعلاميلعتلتاعماجلاوةيئادتبالاسرادملاب
اذهدعصمبيقترننأنكميىوتسميأىلإف،تاجردلاصقانًاّملسجتني
!؟هنانسأتطقاستيذلاميلعتلا

رادنموأتايدشرلانمرامثلانمىجريامدصحنملكلذلو
اهتارتفبنونفلارادتيقبو،تارمثالثتقلغأوتحتتفايتلانونفلا
ضارعتسادّرجم؛ةقباسلاةيسيسأتلاةلحرملانمولختيتلاةريصقلاةيميلعتلا
.رامثإالب

سرادملاىلعفارشإلاوميلعتلابهصاصتخاوةعفانلارومألاسلجممايقو
يفيناملعلاميلعتلاماظنمايقو،ةيدشرلاسرادملاةراظنمايقو،1838ماع
ماعميلعتلاناديمحالصإلةيمومعلافراعملاسلجمءاشنإو،هسفنماعلا

ميلعتلاةرازولًاداليمربتعتيتلاةيمومعلافراعملاةراظنمايقًاريخأو،1846
ىلإةفاضإ،ميلعتلاثيدحتوحنةداجةوطخكهبلوبقلانكمي؛1857ماع
دوهجلاروذبلكشيذلاو1859ماعردصيذلاةيمومعلافراعملانوناق
.ةقحاللاتاونسلايفميلعتلاناديميفلذبتسيتلا

ملةنسحلااياونلاعفادبتقلطنايتلادوهجلاهذهمظعمنأريغ
قئاوعبقيبطتلاتالواحمتمدطصاو،ميمصتلاوطيطختلانعًاريثكدعتبت
ناطلسلادهعراظتنانمدبالناكو،تاداعلاوفارعألانمةعبانةفلتخم
ذاقنإو،تاريضحتلاهذهفادهأىلإلوصولالجأنميناثلاديمحلادبع
ةلودلافارطأىتحاهرشنو،لوبنتسإةمصاعلادودحنمميلعتلاتاكبش



ًةلصتمًةلسلسفدهتسيناك1876روتسدنأنممغرلاىلعو.ةيئانلا
)1878-1877(ةيسورلابرحلاعالدنانإف؛ندمتلاتالمحنمًةبقاعتم
يذلاثدحلالكشكلذلك؛ةلئاهلاضرألارئاسخواهتعبتيتلامئازهلاو
رخأتليساسألاببسلاوهاذهو.ميلعتلاناديميفةلوذبملادوهجلاقاعأ
.1879ماعىتحاهاوقةلودلاعامجتسا

لالخديمحلادبعدهعيفتمتيتلاتازاجنإلاةنراقمانهلواحأس
تاونسللهّفلخيذلاثاريملاو،تاميظنتلادهعيفهزاجنإمتامبً؛اماعنيثالث
ميدقتنمًالدب،ميلعتلاناديميفهتاريثأتوً،انمضةيروهمجلادهعو؛ةقحاللا
دوهجلاىلعةصّحفتمةماعةيؤركلذبمدقنف.هيفٍّيليصفتٍباسحفشك
يفةيمالظلاوةيعجرلابفصوييذلادهعلاكلذيفتلذبيتلاةّفثكملا
.ةيرشبلاةورثلاةيمنتو،ةيتحتلاةينبلاريضحتليبس

ةخيشملاوفاقوألاةراظنةدهعيفاهكرتبنايبصلاسرادمتيقب
يرجتتناكاهنأل؛ميلعتلاناديميفةلوذبملاحالصإلادوهججراخةيمالسإلا
ةسردمحاتتفاىرجدقناكو.ءاوهلايفةّقلعمهروذجٍّيميلعتٍماظنيف
ّدسلةيفاكنكتملاهنأالإ1868ماعنايبصلابيتاتكيسردمدادعإل
سرادملاحاتتفابٌرارقٍماعبكلذدعبذِخُّتاف،ةعساولاةيروطاربمإلاتاجايتحا
ميلعتلاةنرصعيفةيادبلاتناكو،نايبّصلابيتاتكنعةلقتسملاةيئادتبالا
ةيّدجلاَقلتملسرادملاهذهنأًاضيأفسؤملانمهنأالإ،يئادتبالا
.ةبولطملا

يئادتبالاميلعتلاضرفيناك1876ماعروتسدنأهابتناللريثملانمو
مظعمهيفتناكيذلاركبملاخيراتلاكلذيفةينامثعلاةلودلايفيمازلإلا
:روتسدلانمةداملايههذهو.هنعةديعبةيبوروألالودلا
نايبو،فراعملاليصحتنمىلوألاةبترملابةفاكةينامثعلاةلودلادارفأمازلإ
.صاخنوناقيفاهتاجردوةداملاهذهتاعرفت

سرادملاحتتفتتناك؛ساسمنودنمنايبصلابيتاتكءاقبعمو
ةديدجلالوصألانيبمومحملاقابسلايرجيو،ةفاثكبةسفانملاةيئادتبالا
تناكمث،ةلودلالغشتيتلااياضقلانمكلذودغيو،ةميدقلالوصألاو
،ةيروهمجلادهعيفتاسيردتلاديحوتنوناقروذبلكشتةداملاهذه
.ميلعتلايفةيئانثلاهذهرايهناو

تاذقطانملايفاهراشتناناكو،ةيئادتبالاسرادملاترشتنااذكهو
نيبميلعتلاىوتسميفتناكيتلاةريبكلاةّوهلامدرل؛ًالوأةملسملاةفاثكلا
مهسرادمنيملسملاريغلناكدقف،ةلودلااياعرنمنيملسملاريغونيملسملا



سناجتلاقيقحتو،عيرسلاكرحتلانمدبالناكو،ثانإلاوروكذللةقوفتملا
.ةلودلالبقتسمىلعًاظافحنيملسملاريغونيملسملانيبيميلعتلا

نيسمخىلإ1876ماعسرادمتسنمةيئادتبالاسرادملاددععفترا
ةسردم3057ةثيدحلالوصألاقفوسرادملاددعغلبو،1886ماعةسردم
ماعةسردم200زواجتيددعلااذهنكيملنيحيف،1893-1892ماع

يساردلاماعلايفةسردم9347ىلإفاعضأةثالثددعلااذهعفتريو.1877
دبعدهعيفتحتتفايتلاسرادملليونسلاطسوتملاغلبو.1905/1906

.رصعلاكلذيفًايسايقمقرلااذهرابتعانكميوً،ايونسةسردم400ديمحلا
رودتحتتفاف،سرادملاهذهلكلنيملعملانيمأتنمدبالناكو

.ةفثكملاليهأتلاتارودماظنلةعضاخلا؛تايالولامظعمزكارميفنيملعملا
اهمظعمنإف؛تاميظنتلادهعيفتحتتفادقتايدشرلاتناكاذإو

ةئيهلاالو،ةميلسلاةيرورضلاينابملاكلمتنكتملو،ةغرافةيضارعتساتناك
تفعاضتديمحلادبعدهعيفو.ةمزاللاتازيهجتلاالو،ةيفاكلاّةيسيردتلا
سرامتةيدشر900ىلإ1876ماعةيدشر250نمفاعضأةثالثتايدشرلا
.شرعلانعهلازنإماعاهبةصاخلااهينابميفلايجألاجّرختو،ميلعتلا

تانبلاةسردميفونايب
فراعملاةراظنباتكنمةريثملاةتفللاهذهمكللقنأنأانهبحأ
:اهلامعأوةيخيراتلااهتأشن:ةيمومعلا
تآفاكملاعيزوتللافتحاىرج-1882/1883-1300ماعتاطاشنراطإيف
سانيإةسردميف-تاميقملايأ-يليللاماودلاويراهنلاماودلاتابلاطل
-1883زومت1-نابعش25تبسلامويناويدلاقيرطىلعةنئاكلا
تابلاطلاتاباجإمهتّرسدقو،ةلودلالاجرنمنيرخآواشابفينمروضحب
ىلعفزعلايفاهنرهظأيتلاةراهملاو،ةيناملألاوةيسنرفلاوةيكرتلاةلئسألانع
.]232[ةيوديلالاغشألاوموسرلاتاحوللضرعمميقأو،ونايبلا

حاتتفانمدبالناكو،ةطسوتملاسرادملاىوتسمبتايدشرلاتناك
،اهئاشنإىلإبئارضلالاومأتهجتاف،يوناثلاميلعتلالباقتيتلاتايدادعإلا
اهضعبلناكو،ةفلتخمنكامأيفىلوألاةلحرملايفةيدادعإ43تحتتفاف
تايدادعإلاددعناك)1909(ديمحلادبعدهعةياهنيفو.يلخادلااهمسق

.بلاطفلأنورشعاهيفسَّرُديسرادم109
يارسةطلغةسردمحاتتفابلافتحالاّمتدقفً،ايفاككلذنكيملو

ناحتمادعباهبالطرايتخايرجيو،ةيسنرفلاةغللابسيردتلاناكو،ةيناهاشلا
بيغينكيملو.تاعامجلاوللملافلتخمنمبالطلااهيفسرديو،لوبق



لوبقيفنمزلاكلذتارادإلبقنمةريبخةسايسعابتاراظنألانع
عمنيملسملاريغبالطلاددعضافخناظحاليف،ةساردلاداوموبالطلا
ةطلغبةروصحمتايناطلسلاهذهَقبتملو.ةيكرتلاةغللاىلعزيكرتلاو،نمزلا

.فولأمريغرايتخايف،توريبوتيركيفتحتتفاف،يارس
،ٍتارمةدعتقلغأوتحتتفاف-مولعلا-نونفلارادظحلافعسيمل

ىتح،1881ماعةريخألاةرمللتقلُغأو،ليلقباهحاتتفادعباهؤانبقرتحاو
نمناكو.تاميظنتلاميلعتاهيلعميقتسيلةزهاجةيتحتلاةينبلاتحبصأ
،انتاعماجاهيلعموقتيتلاتاساسألاديهمتديمحلادبعناطلسلابيصن
حاتتفابةصاخلاهتدارإردصأ؛نيرشعلاوسماخلاهسولجدعومبارتقادنعو
لوبنتسإءاوجأيفًاقلحميهازلااهخيراتىقبيل؛ىرخأةرمنونفلاراد
.1934ماعاهقالغإىتحًاماع33ةليطةيبابضلا

،لاجملااذهيفتازاجنإلالكانهيصحأنأيلعريسعلانمهنإ
...ّلخملازاجيإالإانلسيلو،ةضيرعطوطخيفاهميدقتلهسلانمسيلو

،ةيركسعلاةيرحبلاةسردملامويلاتحبصأيتلاةيرحبلاةسدنهلاةسردم
يهيتلاةيبرحلاسرادملاو،GATAمويلايهوةيركسعلاةيبطلاةسردملاو
،ناكرألاةسردمو،ةيركسعلاةرطيبلاةسردمو،مويلاةيبرحلاسرادملاساسأ
يتلاةيبطلاةسردملاو،ةيسايسلامولعلاةيلكىلإلوحتيذلاّةيكلملابتكمو
يفًاعيمجاهزاجنإمتيتلاو،لوبنتسإةعماجيفبطلاتايلكروذبتلكش
يتلاثيدحتلاةيوهلمحتيهومويلاانمامأفقت؛ديمحلادبعدهع
.مويلاانملاعيفاهارن

متيتلاايلعلاسرادملانعثيدحلاانهفيضننأانليغبنيو
:اهنمركذنً،اضيأرصعلااذهيفاهزاجنإواهلطيطختلا

ةعماجيفقوقحلاةيلكساسألكشيذلا)1880(قوقحلابتكم
ةيعارزلاةسردملاو.ةلجملافلؤماشابتدوجهاقلأٍباطخبحتتفاو،لوبنتسإ
دمحماهيفسردو(ةرقنأىلإتلقتنايتلا)1887(رنيرتيڤ؛ةيرطيبلا
،نيملعملارودو.)ديمحلادبعلًاضراعمدعباميفحبصأيذلافكاع
ةسدنهلاةسردمىلإدعباميفتلوحتيتلاةيندملاةسدنهلاةسردمو
،)1882(نينانفلامظعماهنمجرختيتلاةسيفنلاتاعانصلاةسردمو،ايلعلا
)1884(ةيديمحلاةراجتلاةسردمو،مويلاةليمجلانونفلاةيلكةيادبربتعتو
ىتحاهدوجوىلعتظفاحيتلاةيراجتلاوةيداصتقالامولعلاةيميداكأةاون
ةيبرعلارئاشعلاءانبأاهيفسردي)1892(رئاشعلاةسردمو،بيرقتقو
ريرحلاجاتنإوّزقلاةدودةيبرتةنهمميلعترادو،ةيودبلاوةيدركلاو



اتجتنأنيتللانيترذبلااتناكو،ةصروبيف)1889(ريرحلاليصحترادو،)1886(
ةسردمو،ميعطتلاوموركلاةسردمو،ةصروبيفزقلاةدودةيبرتدهعم
سرادملانمةريبكةلسلسو،ةطرشلاةسردمو،نداعملاتاماخوتاباغلا
لودلاو،ةيكرتلاةيروهمجلااوماقأنيذلاكئلوأاهنمجرختيتلاةيقيبطتلا
-لصيفريمألارازامدنعو.نيرشعلانرقلايفةينامثعلاةلودلانعةلصفنملا
أدبو1932ماعلوبنتسإ-ًاكلمدعباميفحبصأو،ةيدوعسلاةلئاعلانم
:مهباجأ،نييفحصلاةشهدتراثأٍّيفحصٍءاقليفةيفاصلاةيكرتلابملكتي
مهميلعتاوقلتيدادجأنأل؛بارغتسالاوةشهدلابجويامرمألايفسيل"
."لوبنتسإسرادميف

ةيجذومنلاةعرزملايفنايعرلاةسردمًاضيأانهفيضننأنمدبالو
يناثلاديمحلادبعناطلسلاتاونسنأىرنكلذبو.1898ماعةرقنأيف
يشاوملاةيبرتكلذيفامبتالاجملالكيفمولعلارشنلًادهعتناك
.]233[تاناويحلاو

ديمحلادبعدهعيفتحتتفايتلاسرادملانماوجرختنوينامثعلا
هتنراقمنكميالىوتسمب،هدهعيفتروطتولبقنمةدوجومتناكيتلاو
،كرتشملانطولاموهفمو،ةفرعملالمحتيتلاتايلقعلاتنوكتو.)1876(ماعب
تفرعتو،قوقحلاىلإبطلانمةثيدحلامولعلابةدوزملاو،ةينامثعلاّةلملاو
ةفاقثلاراشتناكلذنممهألاو،ةثيدحلاةيجولونكتلاوةيملعلاةزهجألاىلإ
نمّلكاهنمدافتسايتلاةعوبطملاصوصنلاترهظو،عمتجملايفةبوتكملا
ماعىتحتروطتواهربعةيسايسلاتاشوانملاترمتساو،هيضراعموناطلسلا

حبصأ1908ماعةفاحصلاملاعيفريبكلاراجفنالارهظاذإىتح.1908
ريرقتنوناقرودصىتحسرادملاهذهنمنيجيرخلاداقتنالًافدهناطلسلا
نوفرعينممنيفقثملانمةليلقةرمزكانهتناكامنيبف.1924ماعنوكس
ةفرعملاوةفاقثلاحالسبنيحلسملاددعحبصأ؛1876ماعةباتكلاوةءارقلا
:انهىقبتو،ءيشناديملاىلإلوزنلانممهعنميالًاريفغًاروهمج

،حيحصلاهلامعتساىلعمهتردقو،حالسلااذهلمحيفءالؤهةيلهأ
.]234[ةلقتسملااهتياكحاهل



وأ،هبموقألمعوأ،ةلكشمىلعيّنلد،نوكسلاىلعدرمتييلقعنإ
مجسنأيذلايملاعىقلأطقفاهدنعو؛تاليلحتلادقعأوأ،زاغلألابعصأ
.ةيلقعلاةسامحلانعًامودثحبأيننإ...هعم
ليودنانوك
)ديمحلادبعناطلسلاىلإنييسيلوبلانييئاورلاُّبَحأ(

لمحتيتلاجاربألابةقلعتملاىلوألاهيبنتلاتارابعانلايجأأرقدقل
يتلالايجألادجتملامبرف،لازوأتمصعللئاسرثالثيفةريبكلاتاعاسلا
لوضانألاولوبنتسإيفةفلتخملانكامألايفةمئاقلاةدمعألاهذهعمتشاع
1970ماعلانمدتمملارصعلااذهيفف.اهتالالديفريكفتلليفاكلاتقولا
هيفتّصارتو،يجولويديإلابّزحتلايفقّمعتيذلا1980ماعلاىتحو
تناك،اهلاثمأوةيعويشللتوملابيدانتيتلاتاراعشلاتقلطناو،دعاوسلا
،تاعمتجملايف]235[دوسألاوضيبألاباطقتسااهيفيرجيًةذاشًاماوعأ
،غارفنمأشنتملةليوطماوعأدعباهلمعتسأيتلاةذاشلاماوعألاهذهو
انرذعوهكلذو،اهراوطأواهنايلغلكباهانشعًاقحةبيرغًاماوعأتناكف
.ديحولا

ةجنرفلانأ،ثالثلاهلئاسمنمةعاسلاجربيفلازوأتمصعثدحتي
،ةعاسلاجاربأنماهولخنمنوكتشياوناكةيمالسإلادالبلانوروزينيذلا
تمصعىريف.تارمسمخمويلكعفرييذلاناذألابكلذنوطبريو
تاقوأوناذألابلب،ةيكيناكيمةلآبنمزلانوسيقيالنيملسملانألازوأ
دمحأًاضيأضرعدقو.ةعئارّةيحلوصفىلإمهمويمسقتيتلاتاولصلا
ةلاقميفعئارلكشبملسملاةعاسوةينمزلاتاعاسلانيبقراوفلامشاه
ىركذديعتتناكجاربألاهذهنأىلعًةوالع.ملسملاةعاس:ناونعبهل
دالبلايفةعاسلكسأرىلعقدتيتلاسارجألالالخنمسئانكلا
دالبلابيرغتراطإيفجردنتهذهةعاسلاجاربأتناكراصتخابو.ةيمالسإلا
.]236[اهعورشمنمًاءزجربتعتواهريصنتو

ةعاسلاجاربأنيبةقيثوةقالعكانهنأيفيدنعٍّكشنمام
يفةيمهألاةغلابةوطخلكشيتقوللقيقدلالامعتسالاف،ندمتلاعورشمو
قزمتلاراظنألانعبيغينأنكميالو،يزاوجربلانمزلايفةيعانصلاندملا
.ةيديلقتلاانندمجيسنتلخديتلاجاربألاهذههتثدحأيذلا

يفقئارحلابةيئافطإلاغالبإيفكلذىلإةفاضإمدختستتناكلب



عمتجملليحوتيتلاةبقارملاةيجيتارتسانمءزجًاضيأيهو،تقوعرسأ
.ضارغألاةددعتمجاربأيهلب،ةبقارمللجاربأيهف؛ةطلسلاذوفنب

نمءزجاهنأبجاربألاهذهىلعمكحلايفعرستنّالأانليغبني
هنأل؛ريصنتلاباهماهتانعًالضف،تاميظنتلاهتكلسيذلابيرغتلاعورشم
ةيداملاةلدألاوةفلتخملارداصملايفثحبنامدنعلئاسملانمريثكلثم
.هنمرفماليذلابجعلارهظيساهتيهامىلعفقنو

!؟كلذفيكف
جربيأينامثعلارايدلايفنكيملهنإ:لوقننيحئطخن،ًةيادب

لمعلايفتأدبدقهذهةعاسلاجاربأنأل؛تاميظنتلادهعلبقةعاسلل
نرقلايفيأ،ينوناقلاناميلسناطلسلادهعذنمةينامثعلاندملايفثيثحلا
.]237[ريبكلاقجنسلالالظيفهباتكيفزتينيكبسحرشعسداسلا

ةمدقميف1577ماعاشابتاحرفقولاينبعماجةعاسجربيتأيو
يارسيفكيبورسخيزاغلاجربو،پوكسوأةعاسجربو،جاربألاهذه
يذلاو،نآلاىتحًامئاقلازياليذلاو،رشععباسلانرقلانمةنسوب
.]238[كينوارتيفةعاسلااجربو-296ةحفص-يبلچايلوألاهنعثدحت
يف-ونموشيفعماجبرقةعاسجربنعيبلچايلوألاثدحتامك
يفةعاسلاجربنعثدحتيو.1602ماعيف-ًايلاحةيراغلبلايضارألا
:لوقيف،1661-1660ماعاهنمهمودقدعببوكسأ
مامأ-مكاحلايأ-راكنوهعماجراوجىلإةنذئملاهنأكةعاسللجربموقي
،يوقهتوص،]239[لزنمةريسمنمةعاسلاسرجعمسي.ةلطملاةعلقلا
.]240[هتيؤرنكميرهاظهجربو

هئانببرمأيذلاولوبنارفصيفةعاسلاجربنآلاىتحًامئاقلازيالو
.]241[1790ماعاشابدمحمتزعمظعألاردصلا

كلامملايفرشعسداسلانرقلاذنمةعاسلاجاربأترشتنادقل
جاربأهثحبيفنوجعيقحهركذيامكقرشلاىلإبرغلانمةينامثعلا
دهعلبقنورقةثالثذنمجاربألاهذهتروطتو،لوضانألايفةعاسلا
همساوحمننألضفنيذلا-يناثلاديمحلادبعناطلسلايتأيو،بيرغتلا
جاربألاهذهءانببرمأيذلاصخشلانوكيل-اندلبيفبيرغتلاخيراتنم
نيرشعلاوسماخلاهسولجيفردصأدقف.مظتنميجهنملكشبلوضانألايف
جربناكو،ةيالولكيفةعاسللجربءانببةالولامزليًانامرف1901ماع
.كلذلبقنيمئاق)1894(ةچهبةملودجربو)1890(زدلي



هتنباةافوىركذيفديمحلادبعناطلسلاهانب،لافطأللةيديمحلاىفشم
.)لافطألليلشيشىفشم:مويلاوهو(.ةجيدخ

جاربألاهذهعافترابةهباشتملوضانألالكيفندملازكارمتدغو
ىلإةيهاتوكنمو،يركناچىلإريسكلابنمز،ايسامأىلإموروچنم؛اهيف
ولوبنارفصنمو،ةدرغىلإةدگيننمو،ريمزإىلإكيدالنمو،ةنضأ
،ةرقنأىلإكونيوغنمو،ةصروبىلإيوكةچهبشوموكنمو،نديآىلإ
وربوكريزونمو،تاقوطىلإولروكنوسنمو،كيجاليبىلإنوفزرمنمو
.]242[روفسوبلاقيضم؛ةعلققانچىلإةنردأنمو،تاقزويىلإ

ىلإرظني-يتاعاسلاةنهمبعلوملاوهو-ديمحلادبعناطلسلانكيمل
لثمألارامثتسالانأىريناكلب،ّرصنتلاوبيرغتلاكّقيضقفأنمرمألا
راوجىلإجاربألاهذهءانببكلذىلإيمريو،ندمتللّيرورضطرشتقولل
يف،ةيديدحلاككسلاتاطحموتايماقممئاقلاوتايالولايفةماعلاينابملا
ملو.نمزلاطبضلةديدجةلحرمىلإلاقتنالالجأنمنيفظوملاىلإةلاسر
يفناجردنيةبقارملاوقئارحلانمريذحتلاناكلب،ديحولاهفدهكلذنكي
.ةيوناثلافادهألا

نأيفٍّكشنمامف،ةينفلاةيحانلانمجاربألاهذهنعانثدحتاذإو
يفةعاسلاجاربأراوجىلإ،ريمزإيفرصقلاناديميفروهشملاةعاسلاجرب
،قجنسقأديلاومنميريبزلراشتدنومياريرامعملاهانبيذلاو،يارسلا
لمحييقرشلازارطلاىلعجربلاف،جاربألاهذهلمجأنم1901ماع،ريمزإ
هجّوتي،سلدنألاويقيرفألالامشلايفةيرامعملاراثآلانمةيوقتامسن



سماخلاناطلسلاسولجىركذيفهنأل-ءامروبنص25لمحينّمثمضوح
ىرنكلذبو.نآلاىتحهئاقبيفجربلاهفلاخوضوحلارثدناف-نيرشعلاو
ةسينكىلإةفاضإ،ّةيتفلاةنيدملاهذهىلعىحمياليذلاناطلسلامتخ
]243[جربلللباقملاحفسلايفناطلسلانمٍنذإبَتيُنبيتلانيليهتناس
Gümülcineيجربىلعماركلارورمرمننأالإانعسيالنيحيف...
...مويلااندودحجراخايقبدقو،سدقلاو

ميلسعماهترجأةلباقميفنامكأةيرونةريحيفببسلاناكامبر
مدعويچيإزاغوبةعماجيفةيميلعتلاةئيهلاءاضعأنمليغنيرد
انريسخيراتنمديمحلادبعدهعهرابتعامدعيفيبلسلاهفقوماهمهف
مهيفنمبرداوكلاعيمجنأوهكلذيفببسلاناكامبر؛ندمتلاوحن
.ديمحلادبعاهسسأيتلاسرادملانماوجرختدقةيروهمجلاّويرادإ

،نودقتعيامكةيعجرلاروصعلانمديمحلادبعدهعّطقنكيمل
ً.اجرحندمتملاانخيراتلحارمرثكأيفهعقومنمانيلعلطيلازيالوهف
...كوكشلاببوبشمرمألا!؟يفكيامبهيلإرظننلهف

بنجىلإًابنج،ةيوجلاداصرألاةطحمو،ةعاسلاجربو،ةرانملا
نإف؛ريمزإيفديمحلادبعجاربأةعومجميفةعاسلاجاربألمجأناكاذإ
،يلشيشيفلافطألليديمحلاىفشملاةقيدحيفةعاسلاجرباهفرطأ
ثداحدعبةجيدخهتنباةافوةبسانمبديمحلادبعناطلسلاهانب؛لوبنتسإ
يفتمّمصدقو،لافطألليلشيشىفشممويلاحبصأىفشملااذه.ميلأ
نيتهجيفناتعاس.ضارغألادّدعتمٍةعاسجربودجسمةنذئمهتقيدح
جربف.ةعبارلايفيرهشلاميوقتلاو،ةثلاثلايفرتمورابلارقتسيو،نيتلباقتم
ناكاملو.حايرلاةعرسسايقهتامدخىلإفيضياذه)ةنذئملا/ةعاسلا(
ٍروسبةزّهجمةقيدحدجسملالوحتميقأدقف؛لافطأللًاصصخمىفشملا
دصرملاوةعاسلاجربيفىقالتياذكهو.ىضرملالافطألاةهزنل؛نابضقلانم
ءانبيفينيدلاثوروملاىلعةلاّدلاةنذئملاعمةيندملاملاعنميّوجلا
.]244[دحاو



.رمألامزلنإلوطسألاةيامحلجأنميسفنبةيحضتللدادعتساىلعيننإ
ديمحلادبعناطلسلا

يفةيرحبللةموعزملاهتوادعَركُذت،ديمحلادبعناطلسلاَركُذيامدنع
تاوقلاتناكاملهنأمعزينممعزيف.هيلإةهجوملاتاداقتنالاةمدقم
نإف؛زيزعلادبعناطلسلاهمعىلعتبلقنايتلاىوقلاةعيلطيفةيرحبلا
تاوقلافاعضإهدهجلواحو،ةفيخاهنمسجوتديمحلادبعناطلسلا
ئدصدقل:يهةروهشملاةناوطسألاو.اهقارغإهتلواحمةجردىلإ،ةيرحبلا
.]245[ديمحلادبعلبقنمجيلخلايفهطبربمظعملاينويامهلالوطسألا

،ليصفتلانمءيشببابسألايفريكفتلانمدبالف،رانالبناخدال
يفلوطسألاديمحلادبعكرتله-1:نيلاؤسنعانهةباجإلانمدبالو
؟ةيرحبلاتاوقللةوادعلمحيًاقحناكلهو؟أدّصلاوىلبللةضرعجيلخلا
كلذّصختىرخأبابسأكانهتناكلهف؛باجيإلابباوجلاناكنإو-2
؟نحناهكردنملرصعلا

:ةلسلستمدونبيفةباجإلالواحأس
غلبدقناكزيزعلادبعدهعيفينامثعلالوطسألانأنممغرلاىلع-1
ةلمعتسملاةقالمعلانفسلانإف؛ملاعلايفةثلاثلاىربكلاةيرحبلاةوقلاةبترم
نفسلاعممادصلاءانثأيفةغلابةبوعصبدومصلاتعاطتساةيطايتحالاوأ
لثمنفسلاهذهضعبتقرغأو،93برحيفةيراخبلاةريغصلاةيسورلا
لالخنمىرخألانفسلاةيامحتمتو،تاديبروطلابليلجلافطلةنيفس
ةميظعلااهتاطفايالوةقاربلااهناولأعفنتملف.اهبتطاحأيتلااهقراوز
.]246[ءيشيفبيهملاميظعلااهرهظمالو،اهمسالمحتيتلا
ءاقبإاهنكميالنفسلاجاتنإلةيتحتلاةينبلاكلمتاليتلالودلا-2
؛جراخلانمةدروتسملانفسلاباهدفربءافتكالالالخنمةرماعاهليطاسأ
فأتارئاطعممويلانأشلاوهامكجراخلاباهطابترانمديزيكلذنأل
هانبيذلالوطسألاىقبيىتحرمتسملاثيدحتلانمدبالناكو.16
اهلتضرعتيتلاةميزهلانأريغ.هتيفاعوهتوقبزيزعلادبعناطلسلا
تاضيوعتةيبهذلاتاريللانييالمعفدىلإاهرارطضاو،93برحيفةلودلا
نأعيطتستالًافلكمًارمألوطسألابراحبإلالعجكلذلك،سورللبرح
ةماعلانويدلاةرادإلالخنماهنويدءافيإلةدهاجلمعتةلودهلّمحتت
.هثيدحتنعًالضف،بئارضلاصتمتيتلا



ًانفسهيلإمضدقفً،ايلكلوطسألارمأديمحلادبعناطلسلالمهيمل-3
لودلاىلوأنمةلودلاهذهتناكلب،ةدوجوملانفسلاثّدحو،ةثيدح
ًالايمناكهنأركنيالهنكل،ىرنسامكتاصاوغلااهلوطسأىلإتمضيتلا
دقو،ةيرانلاةحلسألاوعفادملاىلعزكرتيليومتلاناكف،ةيربلاتاوقلاىلإ
قانچكراعميفتمدختسايتلاّبوركعفادمنمربكألامسقلاىرتشا
.هلبقنمقئاضملاىلعترشنو،روفسوبلابرح؛ةعلق
رحبلايفهلوجتنملضفأٍعدررصنعكجيلخلايفلوطسألاءاقبناك-4
.طسوتملاضيبألا
ضعبسورلابلطلًةمواقمىدبأامل؛لاقيامكلوطسأللًاودعناكول-5
مل.مهبلطمهلققحلو،سونافيتسايأةدهاعميفبرحتاضيوعتكنفسلا
عفدتو،بابلألابذخأتيتلاتاملكلاهذهبقافتالاىلعضرتعاو،كلذلعفي
:اشابتوفصلهلوقب؛قيمعلاريكفتلاىلإ
ّلكلدادعتساىلعانأو،لوطسألانعينغتسأنأًادبألبقأنأيننكميال"
هليبسيفيسفنبةيحضتللدادعتساىلعو،دنبلااذهضفرليبسيفةيحضت
"]247[.
نعةنسلألاّفكتال؛نطولابحبةلوبجملاتاملكلاهذهنممغرلاىلعو
...لوطسألاّودعباهبحاصةوعد



اهليغبنيناكله،ةعلقلاهذه!؟ثاثتجالاقحتستةرجشلاهذهتناكله
!؟ّمطحتنأ
)1921(ياتأيقفرحلاف

!؟خيراتلاةذفاننماذهانرصعيفرظننامدنعهفداصناليذلاام
عورشمققحت؛يناثلاديمحلادبعناطلسلادهعيف1890ماعيف

فيكف،ةعاسلاثيدحاهلوحلدجلاناكيتلاتروپةطلغةصقانمبهيبش
؟كلذناك

فيذجتلابراوقوةيعارشلانفسلالبقتستيتلاةزهجملائناوملاتناك
الةريبكلاتالومحللةّدعملاةمخضلانفسلانأريغ،لوبنتسإيفرشتنت
لقنمتيو،ئطاشلانمةفاسمىلعاهيسارميقلتف،اهيفوسرتنأعيطتست
ئناوملاهذهتناكف.كلذلةصصخمنفسربععئاضبلاوباكرلانماهتلومح
ًاباوبأئناوملاوكرامجلاتناككلذلو؛نيلاّمحلاونفسلالمعلًاعساوًاباب
.1826ماعاهئاغلإدعباهيفمهقازرأةيراشكنإلارصانعسمتليةديدج
:ةيلاتلاةروصلاىلعتاونسلاكلتتناكف
اهطبربرحبلاضرعيفةطلغيفوسرتةريبكلاتالومحلانفستناك
عئاضبلاوباكرلالقنمتيو،رشععساتلانرقلاةليطتاماوعلاوتافاوطلاب
يئادبلكشببوصنمءانيمربعربلاىلإجراوبلاونفسلاوفيذجتلاقراوزب
10نملقنتةفلتخملااهماجحأبفيذجتلاقراوزف.ةطلغلحاوسيفطيسب
عيمجو،يسنرفلاربعملامامأءانيملايفبلاغلاىلععمجتتوً،ابكار15ىلإ
.ةرمرموسوريسينواينولفكرزجنمنيمداقلانيينانويلاومورلانماهمقطأ
اهكلميباكر4ىلإ3بعوتستيتلاةضفخنملاةحطسملاةيقرشلانفسلاو
نمًاضيأنزاخملايفاهنوبتريوعئاضبلانولقنينيذلانولامحلاو.كارتألا
.]248[اينولفكةريزجنمنيمداقلانيينانويلا

عئاضبلانفسلابقتساعيطتسييذلاءانيملاىلإةساملاةجاحلاتأشن
ةيراخبلانفسلاةدالودعبيناثلادومحمدهعيف؛هيفّوسّرللةمخضلا
سأبالددعءاقبهيلإةجاحلابروعشلانمدازاممو.راحبلايفاهراحبإو
يفًاماوعألب،ةليوطًارهشأيسنرفلاويزيلكنإلانيلوطسألانفسنمهب
نحشىلعاتداتعانيتللانيتيرحبلاتهجاودقف،مرقلابورحلالخلوبنتسإ
ةيضقلاتعضودقو.لوبنتسإيفةريثكتابوعصةسالسبتاّمهملاودونجلا
يقبو،رارقىلإلصوتلانودنمزيزعلادبعدهعيفثحبلاةلواطىلع



.]249[ديمحلادبعدهعىتحهؤبع
تايلمعىلعةرطيسللًايرورضًاطرشءانيملااذهءانبحبصأكلذكو

ةصقانمترقتسا،ةياهنلايفو.لوبنتسإيفاهتعقرعاستادقتعييتلابيرهتلا
دعباميفملسأ-ليشيمسويراميسنرفلاهمدقيذلاضرعلاىلععورشملا
لمعلاأدبو.لوبنتسإيفةيرحبلاتارانملاريديكلذلبقناكو-]250[
رخأتتملو،ٍةكرشسيسأتهنمبلطو،زايتمالاحنم.1879ماعءانيملاب
راعسألاةفرعتبةكرشلامّكحتتس:نيررضتملاوةطلغلهأنمجاجتحالاتاكرح
يذلارمألاّنكلو،ةريغصلابراوقلالاوحأهيلإلوؤتسيذلاامو،ديرتامك
.]251[ةكرشلاهذهءاروةلودلافوقوءالؤههيسن

؛ةيدلبلارومألاةلجمنمسماخلادلجملايفنيكنإيروننامثعلقني
مظنييذلانوناقلاو،ةكرشلاهذهوةلودلانيبترجيتلاةلواقملالماك
يفديمحلادبعةمارصىدمكردناهيفرظنلادنعو.]252[امهنيبةيقافتالا
ناكف،اهدحوةطلغءانيمبًاصتخمعورشملانكيملو.)ةطلغءانيم(عورشم
ةناخپوطويجكريسنمأدبتيتلائناوملاو،تروپيجكريسًاضيأنمضتي
ةكرشلاىلعناك.يلاحلاUnkapanıرسجىتحجيلخلايتفضىلعدتمتو
ضرفتٍةبيرضلباقم،تاعدوتسملاو،نفسلاضاوحأو،ءانيملاءانببموقتنأ
نيباهعيزوتمتي؛تاقفنلادادرتسادعبو،ءانيملاىلإنحشتيتلانازوألاىلع
.]253[ةكرشلاوةلودلا

دقو،ليوحت-ليغشت-ءاشنإلكشىلعًاماع85زايتمالاةدمتناك
؛ةينمزلالوادجلانعةكرشلاتفلختنإف:ٍةمراصٍطورشبةيقافتالاتّديق
اهلاومأىلعاهديعضتو،اهتيلهأةكرشلانادقفنلعتنأةلودللنإف
.17ةداملا:طورشلارتفدرظنا؛ينلعلادازملايفاهضرعتو،اهتآشنمو

ةكرشلانمتبلطةيادبلايفف،ًةفاكةمراصلاتاءارجإلاتذّختا
ةبقارميرجتسةلحرمّلكيفو،1/100سايقمبتاءاشنإلاةحاسلةطراخ
،لمعلااذهلنيّشتفمنييعتّمتو،رامعإلايأ؛ةعفانلاةرازولبقنمذيفنتلا
ةدايقلاهطاّبضنمٍطباضنييعتةيرحبلاةرازولو.مهبتاورةكرشلالّمحتتو
.كلذيفتبغراذإ؛تاعدوتسملاونفسلاضاوحأةكرشوةداعسلارادءانيم
،ةيرثألادباوألانمٍّيأبساسملامدعىلعٌديكأتً:اضيأةيقافتالايفو
ّقحةلودلاكالتمانيبتةعباسلاةداملاو.فاقوألا؛ةيريخلالامعألاو،عماوجلاو
موسّرلاكرتتملوً.اماعنيعبرأدعبءانيملايفةمئاقلاتآشنملاعيبوليغشتلا
نمرهشدعبو،ةرازولاقيدصتدعبالإموسرلاعفرنكميالف،ةكرشلاجازمل
ةلودلابقيليامباهتآشنموءانيملاةبقارمدعاوقبيترتمتامك.نالعإلا



اهلوبقّمتيو،ةرازولالبقنماٍّيملعاهقيقدتةيادبلايفمتيف.ةينامثعلا
ريرقتلاميدقتو،اهيفرظنلاةداعإو،ًالماكًاماعاهرابتخادعبوً،اتقؤم
.يمسرلكشباهلوبقمتي،اهتمالسب

:22ةداملايفدرودقف.ءانيملارهظمبمامتهالاًاضيأيعيبطلانمو
-بئارضلاتالماعم-ةيمسرلاتالماعملايفنيلماعلاددعصقنيّالأيغبني"
بئارضلاريداقمنيبتمث."فصنلاوةرملانعديزيّالأو،يلاحلاددعلانع
تاكنرف3و،طبرلاموسرنطلكىلعكنرف:لاثملاليبسىلعف،ًةلّصفم
ةلودلاوةكرشلانيبفالخلصحاذإهنأكلذنممهألاو...و،ءانيملاموسر
.اهيفلصفلاورظنلاةيحالصاهلاهدحوةينامثعلامكاحملانإف؛ّةيلعلا

ىتحةيبنجألاتاكرشلاةمحرلةطلغءانيمريصمديمحلادبعكرتيمل
اللمعلاف؛جراخلانمةمداقتارامثتسالاتناكاذإو.تازايتمالارصعيف
نيناوقلاقفوةمئاقةكرشيأ،ةينامثعةكرشلالخنمنوكينأنمدب
ةلواطىلععضوتتاليصفتلانمةليوطةحئالتناكةياهنلايفو.ةينامثعلا
تيزنمو،يرانكلارويطماعطىلإديمرقلاعطقنم:اهذيفنتلةكرشلا
ءالطىلإصافقألاتاناويحنمو،)نيسوريكلا(زاكلاتيزىلإمسمسلا
.كلذريغو،نمزلاكلذيفمدختسيناكءالطلانمعون؛ّبّشلا

كلذسيياقمبًانقتمًءانيمناكف،1895ماعنفسلامامأءانيملاحتتفا
:سولأراتخمتمرسلوقيامكرصعلا

تناكف،ةطلغءانيمناقتإنعثيدحلانعفكتةنسلألانكتمل"
يتلوفطذنمفً،ابذككلذنكيملو،هيفنفسلامخضأّوسرنعثدحتت
كلذىلإرظنللينعفديهيلإلوضفلاو،ينيوهتسينفسلاورحبلارظنمو
ةرباعنفسلاًاميدقتيأردقو.رسجلاربعأانأويقيرطيف-ءانيملا-بناجلا
ءانيملايفوسرت،عبرألاوأثالثلااهنخادمبلابجلاكةيلاعلاةليوطلاو،يسلطألا
ملهليورصيقلاةنيفس:لاثملاليبسىلعنفسلاهذهنم.عيبرلالولحدنع
تياوةنيفسوً،انطرشعةعستلعستتيتلاNorddeutscherLloyيناثلا
نرتنإةنيفسوً،انطرشعةعبسلعستتيتلا)Oceanic(نيالراتس
.]254[ًانطرشعدحألعستتيتلا)Korea(كيفيساب

دعاوقلاعضتنأديرتةينامثعلاةلودلاو،رمتستثيدحتلادوهجتناك
نأبتاعئاشلارشتنتو،مومهلابةلّمحم،كانهوانهثيداحألارودتو،اهسفنب
هتيويحبديمحلادبعكرحتيف.ةطلغيفاهلضرأةعطقببلاطتةكرشلا
رخأتلاةجحبةكرشلاءارشو،زايتمالاخسفبةكرشلاددهيو،اهبرهتشايتلا
ترهظدقواهلامعأطيشنتىلإةكرشلاعراستو.ةيقافتالاهيلعصنتاّمع



.ديدهتلاراثآاهيف
،ضيرملالجرلابفصوتتناكيتلاةينامثعلاةلودلايههذه،معن

لظيفةطلغءانيمينبتنأتعاطتسا،لاقيامكراهنملاداصتقالاةبحاص
!؟نحنانلعفاذامف!ةئيسلاطورشلاكلت

ةينامثعلاةلودلايفةيلديصلوأوليبوموتوألوأ
امٍرمألو،ليبوموتوألاودعبديمحلادبعاوبقلينأًاضيأنيمعازللولحي
!هنمٍنذإبىلوألاةرايسلالوخدءافخإنولواحي
دقو1895ماعيفلوبنتسإنيزنبلاىلعلمعتةرايسلوأتلخددقف
اميفحبصأيذلاكيبدمحأةدازريهزنمبلطب؛ةطلغءانيماهبحُِتتفا
ىرخأةياوركانهو.ةجهبرنفيفةرايسلاتضرعو.ةرصبلاثوعبمدعب
نمورڤاتسماقممئاقلاوهىلوألاةرايسلالخدأيذلانإ:اهدافم
.]255[عنصلاةيلاطيإتناكىلوألاانترايسنإو،ةينويامهلاةيقيسوملاةقرفلا
ليلخاهحتتفا،ديمحلادبعدهعيفًاضيأتناكىلوألاةثيدحلاانتيلديصو
ةيلديصمسابكريزدعاصلاقيرطلاةيادبدنع1880ماعكيبيدمح
مث.ةلدايصلانمريثكلااهنمجرختو،ةريصقةرتفلالخاهتيصعاذو،يدمح
:اهدعبتحتتفا
.1890ماعولويناويديفءايضةيلديص
.1895ماعيارسقأيفكيبوترپمهدأةيلديص
.1896ماعشاطكيشبيفمظاكدمحمةيلديص
.1898ماعيپاقهچهبيفلامكريشباهسسؤم،بلحةيلديص
.]256[1900ماعولويناويديففوؤرنسحاهسسؤم،ةماقتسالاةيلديص
يفدلبلاتلخديتلاةثيدحلاةيندملانمتناكتايلديصلاوتاليبوموتوألاو
.ديمحلادبعدهع



هنإلب...زاغلألاهبشيلجرهنإ.مكناطلسنمبّجعتأةقيقحلايفيّننإ
...!ّهلحيصعتسيًادجًادجًادجبعصزغل
اشابمانغب

رطضناننأو،صيحمتالوّةيورامنودانفلختنعثيدحلاًامئادددرن
،برغلانعانلازعناو،انسفنأىلعانعقوقتببسبمالظلااذهيفشيعلاىلإ
دلجنمث،ةيملاعلاتاروطتلانعاننيعأضامغإو،ةراضحلاراطقانتيوفتو
يفةيلامسأرلارورممدعو،ةيندملابكربقاحللامدعنعثيدحلابانسفنأ
امك،نّييداسلاةقيرطىلعسلاجملاثيدحهلككلذنملعجنو...انتيرق
نأنوبحينيذلانعهثيدحضرعميفراغنوسناهيأموحرملاكلذبمهفصو
ةياهننعيهتنياليذلاانثيدحيفانكامبرنحنو.ةّراحلاةلفيلفلااولوانتي
دلجوباتعلاوموللاهيوهتسيّيداسخيراتلىرسأنيّلبكم؛ملؤملاانخيرات
انتاصاوغخيراتنملضفأبهذهّةيداسلاقيثوتانلنكميالامبرو.تاذلا
.لوألااهقورشةرتفيفاهيلعترجيتلاتاروطتلاو

لوألاقفشلاروهظفداصيةيكرتلاتاصاوغلاداليمنأريثملانمف
ةصاوغلايهةيبرحلاةنيفسلانكتملاذإف،ملاعلايفتاصاوغلاخيراتل
،انمبلطبتناكةثلاثلاوأةيناثلانإف،دوجولايفترهظيتلاىلوألا
اننإف؛روطتيملاعلاناكامدنعهنأنومعزيونوثدحتينممهناذآفّنشيلف
.تامولعملاهذهاوأرقيلو،ليمجلاانتابسيفعتمتسنانك

تاصاوغلاخيراتيفةريصقةلحر
هنرقيوأ،ريبكلاردنكسإلاىلإتاصاوغلاخيراتديعينمكانه

عستيٍّيلآٍحاسمتنعةمانروسيفيبهوديسثدحتيو،يشنفادودرانويلب
راطإيفةناسرتلانميدنفأميهاربإهانبلاجرلانمجاوزأةثالثل
نعثدحتيامك،ثلاثلادمحأناطلسلادالوأناتختالافتحابتالافتحالا
.ءاملاتحتلقنتلاعيطتستبراوقءانبزيلكنإلاونييدنلوهلاتالواحم

قش]257[انتاصاوغىلوأبهوعدننأنكمييذلايلآلاحاسمتلااذهف
يذلاناطلسلايدينيبرهظىتحةناسرتلامرشنمءاملاتحتهقيرط
لكيهعيمجتمتدقو.جيلخلاىلعةناسرتلاةقيدحيفهقدارسماقأ
ىرجامك،ءاملابرستعنميل؛يلخادلاهحطستيفزتمتو،ماكحإبحاسمتلا



؛نمزلانمةرتفءاملاتحتهئاقبدعبو.هتمدقميفراظنملالثاميامتيبثت
قابطأمهسوؤرىلعنولمحيلاجرةسمخهنملّجرتو،ءاملاحطسىلإافط
نمعونلااذهدادعإلمئاعخبطمهنأكو-تايولحلانمعون-ّزرألاةدرز
.]258[تايولحلا

ىلعتاصاوغلاميمصتلبابلاحتفجذومنلوأحاسمتلااذهناكف
مت،ثلاثلادمحألافتحانمنرقفصندعبو.ةيرحبلاتاناويحلالكش
رمتستلاكريمأيفلنشوبديفيدلبقنمةافحلسلكشىلعةصاوغلاريوطت
ماعنويلبانهابتناسويليتونةصاوغلاتراثأدقو.ِلتروتمسابكلذدعب

ىلإرداغف،بولطملامعدلادجيملنوتلوفتربوراهممصمنأالإ،1801
.لمعلامامتنودنمهتافوبكلذدعبفقوتتل؛كانههتاراهمعباتيلاكريمأ
،PlongeurMarineهتصاوغريوطتبBauerمايليوماق1849ماعيفو
جذومنلوأرهظتل،يكذلاتوحلاتارابتخابتيمسيتلاتارابتخالاأدبتل
ديىلعتروطتيتلاPlongeurةصاوغلاف.1875ماعةلماكتمةصاوغل

JohnP.Hollandكرحتتامنيب،يراخبلاعفدلابءاملاهجوىلعحبست
.تايراطبلاةطساوبءاملاتحت

.و.جيزيلكنإلاسدنهملااهجتنأيتلاةصاوغلاتحجن1878ماعيفو
ماعدعبممصيل،ءاملاتحتاهقيرطقشيفً؛امدق14لوطبتيراغ
.Gallerيفاهماطترادعبتقرغاهنأالإً،امدق45لوطبةصاوغ

ةحلسألاجتنممامتهادعبًاعيرسروطتيتاصاوغلاملاعذخأمث
وّتيراغنواعت1885ماعيفو،ThorstenNordenfeltيديوسلا

Nordenfeltةكرتشمةصاوغلوأاجتنيلملوهكوتسايف)INordenfelt(
لمحتوً،امدق64اهلوط:خيراتلايفةيبرحةصاوغلوأكخيراتلايفلخدتل
لبقنماهؤارشمتو،Nordenfeltزارطنمًاعفدموً،ادحاوًاديبروت
ةرارشلاةقفصلاهذهتناكف،ينيلرتسإهينجفالآةعستبةينانويلاةموكحلا
.انخيراتيفاهروطتوتاصاوغلاةقالطناتلعشأيتلا

ةمداقىلوألاانتصاوغ
25خيراتبندنلنمةلاسرديربلاربعةينامثعلاةيرحبلاةراظنتقلت

نعاهيففشكيNordenfeltريهشلايديوسلاحالسلاجتنمنم1885زومت
ةيرحبلاةراظنتناكاذإف.نغاهنبوكبرقةصاوغلاىلعيرجتستارابتخا
متيو،رابتعالايفذخؤيسكلذنإف،اهروضحلاهنعنيلثمملاسرإيفبغرت
هذهءارجإنكميهنأً،اضيأةلاسرلافشكتو.كلذىلعًءانبخيراتلانييعت
نأنممغرلاىلعو.بآرهشنميناثلاوألوألاعوبسألايفتارابتخالا



ناكروضحلانإف؛ماعلاكلذنملوألانيرشتىتحزجنتملتارابتخالا
Gallerريمأ،هتجوزوكرامنادلاكلم،هتجوزعميسورلارصيقلاً:اريبكًادشح
يفقبسألايرحبلايركسعلاقحلملا-كيبليلخيشابكنبلاناكو...اهتريمأو
ىتحنابايلانمةدتمملالودلايلثممنيبةينامثعلاةلودلانع-نيلرب
يتلاNordenfeltةيبرحلاةصاوغلاتناكمثً.ابقارم35ةبارق؛ليزاربلا
تيرجأةصاخبراجتدعبةينانويلاةيرحبلابيصننم1مقرلمحت
لوبنتسإىلإهريرقتلاسرإبًالغشنمناككيبليلخنأريغ.مهنمبلطب
نمةياغلاقيقحتلةيفاكريغيلاحلااهعضويفةصاوغلانأ:هيفنيبي
،ةمزالتاديبروطباهديوزتو،اهتعرسةدايزب:تاليدعتىلإجاتحتو،اهدوجو
،ةريثكبراجتلاهعوضخدعباهيرتشتيتلاةلودلالبقنماهصقاونمامتإو
.مادختساللةحلاصةصاوغلاهذهودغتطقفطورشلاهذهبو

بغريو،ةصاوغلاهذهلوضفببقرتيلوبنتسإيفزدلييفميقملاناك
؛كلذىلعًامزاعناك،ينامثعلالوطسألاىلإثيدحلاعارتخالااذهّمضيف
يفةصاوغلاهذهنيينانويلاكالتمانأقئافلاهسحبكرديديمحلادبعنأل
ةيبرحلانفسللًايونعمًاديدهتلكشينأنكميةرتوتملاتاقالعلالظ
فّفخيومهبولقيفةبهرلالخديٍلمعنمدبالناكف،ةينامثعلاةيراجتلاو
.مهتأرجنم

اهيفدرو1302خيراتبةخرؤمّةينسةدارإ؛ءارزولاةسائرفيشرأيف
ءارشبٌرمأو،نوينانويلااهارتشالودلايفاهلليثمالةصاوغنعثيدح
ًافلأرشعدحأبتاديبروطةثالثباهديوزتواهصقاونمامتإدعباهنمنيتصاوغ
عارسإللةينامثعلاةلودلاضيرحتءارونوفقيزيلكنإلاناكوً.اينيلرتسإ
.ةينامثعلاةيروطاربمإلاىلعكيشوموجهلنودعتسينيينانويلانأل؛امهئارشب
يربموجهنشىلعنوؤرجيالنيينانويلانأكرديديمحلادبعناكو
لوطسأللضرعتلابنانويلاموقتنأعقوتيو،ةيربلاةينامثعلاتاوقللضرعتلاو
هيجوتو،كينالسلحاوسوةجيإرزجىلإةيرحبلاتالصاوملانفسوينامثعلا

ديمحلادبعةيانعنيبتاهنوكنمةقيثولاهذهةيمهأيتأتو.اهيلإةبرض
.اهبهمامتهاوةيرحبلاتاوقلاب

ديمحلادبعةرادإكرحتلًارشابمًاضرحمةينانويلاةوطخلاتناكاذكهو
درويتلاNordenfeltةلاسرتناكو.دانزلاىلعلصألايفهديتناكثيح
.هجوتلااذهلىلوألاةوطخلا،زاجيإباهركذاهيف

نيطنطسقولوتيڤردناسكلأنايسورلاناثحابلاهبتكاممًاقالطنا
ديوزتيفديمحلادبعدوهجلةديعبلافادهألانايبنكمي]259[فوكوز



.فادهألاهذهسأرىلعيتأييسايسلافدهلاو،تاصاوغلابانلوطسأ
...تاصاوغلاوحنددمتتةينامثعلاةلودلاتناكامدنع

نيتيروطاربمإلانيبرتوتلاهيلعقلستيذلاماعلا1885ماعناك
يفةيناغفألاتاوقلاعمبرحيفايسورتلخددقف،ةيزيلكنإلاوةيسورلا
لابجلالتحالزيلكنإلاكرحتو،)1891-1881(ثلاثلاردناسكلأرصيقلادهع
سورلاىأرو.رايتخالاومكحتلاتاودألكسورلاكالتمانمًافوخساقفقلا
زجعاوكردأو،يزيلكنإلاموجهلانممهلحاوسةيامحنعنوزجاعمهنأ
يفاولخدف؛ةيزيلكنإلاةيرحبلليدصتلانعدوسألارحبلايفمهلوطسأ
ةينامثعلاتاقالعلاتناكو.1881ماعنييواسمنلاوناملألاعمفلاحت
ةوالع،1882ماعرصمو1878ماعصربقلالتحاببسبةئيسةيزيلكنإلا
داحتالابفارتعاللةينامثعلاةلودلاىلعطغضلانوسرامياوناكمهنأىلع
يزيلكنإموجهلدعتستلوبنتسإهيفتناكيذلاتقولايفو.يراغلبلا
،روفسوبلا؛ةعلققانچقيضم-نيَقيضملايفاهتاماكحتسانمديزتو،عقوتم
ناملأللةلودلاباوبأحتفىلإرطضيديمحلادبعناك-لوبنتسإقيضمو
رمتيتلاةجرحلاطورشلالظيفكرامسبلةيسايسلاطوغضللدحعضول
ةوالعرزواملاقدانبوربوركعفادمهتاوقىدلتحبصأف،]260[ةلودلااهب
عافدللنيَقيضملاىلعاهعقاوملتحتعفادملاهذهتذخأو،Armstrongىلع
،]261[نيينامثعلادونجلافاتكأىلعرزواملاقدانبو،1885ماعاهنع
.1884ماعذنمةينامثعلاشويجلاةمدخيفيناملألاركسعلاو

نعبيغتالصاخلكشبةينامثعلاةيرحبلايفتاروطتلاهذهتناك
يفةيركسعلاتاماكحتسالاىلعبصنيريبكلامهمامتهاناكو،سورلانيعأ
يتلاربوركعفادمتناك،معن.مهلحاوسنععافدلاباهتقالعل؛روفسوبلا
لحاوسىلعةرشتنملاعالقلايفاهعقاومتذخأدقديمحلادبعاهارتشا
نأيقب.1886ماعذنم،ديعبنمزذنمدوسألارحبلالخدمدنعقيضملا
-93برحهبتلخديذلالوطسألاكدعيمل1885ماعينامثعلالوطسألا

دنعتاروطتلافقوتتملو.زمياتلايفاشابزدووةلاقميفدروامك-1778
لمعمءانببكارتألاماقدقف،تاديبروطلاوNordenfeltعفادمءارشدودح
نفسضاوحأيف-تاديبروطلا-خيراوصلاهذهرابتخامتو،خيراوصلاجاتنإل

Kağıthane،لمتحميسورموجهيأةهجاوملاهميمصتمتو.
ديمحلادبعءارشدجناننإف؛نعمتباشابزدووتاركذمانأرقاذإو

رميتلازكارملانمةدحاوتناكلوبنتسإنألً؛ابيجعًارمأنيتصاوغلانيتاه
ةثالثءامسأنآلاانيدلو،تاديبروطلاوتاصاوغلاتاعورشمباحصأاهب



.زمايليوو،سالوولارنجلاو،نادريبلارنجلا:مهنم
ةصاوغلالامتكادنع1886لوليأ6ىلإريشتنمزلابراقعتناك

تلزنو،ديمحلادبعمسابتيمسف،Taşkızakةناسرتيفىلوألاةيكرتلا
،جيلخلايفىلوألاتارابتخالاترج.1887ماعطابشيفىلوألاةرمللرحبلا
ةلهسو،ةعيرساهنكلً،ايلكصوغتالوةرشابمءاملاحطستحتلمعتتناك
،اهنمةوجرملاةرمثلامدقتململاعلايفةيناثلاةصاوغلاهذهنأالإ.ةدايقلا
يتلاةقراخلاةينقتلاهذهنماهرظتنييتلاةجيتنلاناطلسلادصحيملو
بلطو،لوبنتسإىلإّتيراغيعدتساروفلاىلعو.ةريبكلاغلابملااهيفقفنأ
؛Nordenfeltحالسلاجتنملبقنمعدخيملهنأبديمحلادبعةنأمطهنم
.ناقتإلايفليثماهلسيلةديدجةصاوغناطلسلاهنمبلطو

دبعمسابرحبلاتلزنو،1887ماعبآيفةيناثلاةصاوغلاتلمتكا
تربعً.اعمنيتصاوغللتارابتخالاتيرجأو،1888يناثلانوناكيفديجملا
تارابتخاتيرجأو،تيمزإىلإونروبيارسبصمديجملادبعةصاوغلا
.ةيقافتالامامتإىلإكلذدعبرمألالصيل،]262[تاديبروطلاقالطإولقنتلا
ىلوألاةصاوغلافرشلانت-ةيناثلاانتصاوغ-ديجملادبعةصاوغلاتناكو
رظانعانقإّتيراغسدنهملاعاطتساو.]263[ملاعلايفاهفئاذققلطتيتلا
بسحترام/راذآ15خيراتبةديدجةيقافتاعيقوتباشابنسحةيرحبلا
مزلنإةينامثعلاةيرحبلاةمدخيفنوكيسهنأب،1888ينامثعلاميوقتلا
نامرفردصو.ةئراطتالكشمةهجاومل؛لوبنتسإيفنيلماعكرتيسهنأو،رمألا
ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ22؛قافتالادعبعوبسألالخناطلسلا

تايقافتالاىلععيقوتلامتنيتصاوغلاحالصإوةنايصتايقافتابو،1888
.امهتمدخلةيرورضلا

.1مقرةصاوغلايهو.جيلخلاهايميف)ديمحلادبع(ةصاوغلا
يفتاصاوغلاىلوأنمديجملادبعوديمحلادبعناتصاوغلاتناكاذإو



عالطتساءبعنالمحتاتناكًاضيأامهنإف،اهلىلوألاجذامنلانمو،ملاعلا
ىذألاامهقحلدقف،ةمجعنمهنالمحتامبلوهجملافاشتكاو،ديدجملاع
نأً؛ايفاككلذناك.ةنايصلاىلإاتديعأو،تاديبروطلللوألاقالطإلاذنم
امهئارشنمفدهلاناكو،نيتصاوغلانيتاهبًادرفنمينامثعلالوطسألانوكي
.زيلكنإلاوسورلاونيينانويللفطعملاتحتةأبخملاةظيلغلااصعلاراهظإ

TheManchesterةفيحصيفترهظيتلاتارابعلاهذهأرقيامدنعو
Courierتاصاوغلابكارتألامامتهالوح1887ناريزح28خيراتيف:

امهليطاسأىلإسورلاونايلطلامضف،ًةعساوًةرهشNordenfeltةصاوغتيقل
نمرثكأةيكرتلاةموكحلاتكلتمانيحيف،اهنمًادحاوًاجذومنةيرحبلا
Nordenfeltىلعةمهملاتارابتخالاضعبنمّوتللتغرفدقو.ٍدحاوجذومن
.]264[ةمهملاجئاتنلاضعبىلعتلصحو،ةيناثلاةيكرتلا

يناثلاديمحلادبعناطلسلانإنومعزينيذلاكئلوأكلذأرقيامدنع
؛جيلخلايفًايسارئرتهيانلوطسأكرتهنأو،ةيرحبللًامامتهاريعيالناك
انتاصاوغلريبكلابألاىوسنكيملهنأنوريامدنعًالجخمههوجوّرمحتس
.ةيرحبلا

هسفنبهقحعزتنيديمحلادبع
فلُتي؛انتاصاوغلًايقيقحًايعاريناثلاديمحلادبعناطلسلاروهظنإ

يتلامعازملاكلت،تارقفلاهذهاهبانمدقيتلاةيديلقتلامعازملاّةيضرأ
زيزعلادبعناطلسلادوهجبغلبيذلالوطسألاكرتديمحلادبعنأيعدت
ةعئاشتناكيتلاو،كالهلاوهريصملهكرت؛ملاعلايفلوطسأربكأثلاثىلإ
هذهانمايأيفرهظتو،هيضراعمنيباهعويشرادقمبةيرحبلاطابضنيب
قاستلازتالوتناكمعازملاهذه،معن...ةرمدعبةرمةفلتخملئاسوب
.]265[نونجملاديمحلادبعدادبتسالًاجذومن

يفىلوألاتاصاوغلاىدحإسسؤممهتملاناقاخلااذهنوكنأالإ
يأ-ةلودلاةنيزخنمسيلو-ةصاخلاةنيزخلانماهفيلاكتعفادو،ملاعلا
يفءاعدالااذهلعجي،]266[ناطلسللةيصخشلاتاقفنلاوتادراولانم
عفدييذلاامف.هبثبشتيدنتسمنعثحبللهعفديزجاعوجرحعضو
ةيرحبةصاوغءاشنإىلعصاخلاهباسحنمقفنيل؛ةيرحبلاودع؛ناطلسلا
ةرارشلاًاقلطمو،ملاعلالودمظعمكلذبًاقبتسم،انلوطسألًةبهاهمدقي
؟كلذكسيلأ،ٍنايبنمدبال!؟ةيبرحلاتاصاوغلاةعانصلىلوألا

يفنيثحابلالوقعىلعهئبعبىقلألؤاستلااذهنأحضاولانم
ىلإةوهنملقتنيةيلاتلارطسألايفنالوگةاجنوهاهف،انتاصاوغخيرات



:ىرخأ
:وهلاؤسلا

نفسلابطعأو،ةيكرتلاةيرحبلاىلعىضقيذلاناطلسلاوهديمحلادبع
،لحاسلابحيالو،نفسلابكريالو،ةيرحبلالاجربحيالو،جيلخلايف
ىلإفلخلاىلإبحسنيلريبكلاةچهبةملودرصقكرتيوً،انمآهاريالو
-ديمحلادبعوهاذهناكاذإ-زدليةلتىلعًاديدجًارصقينبيو،لالتلا
يذلاتقولايفةصاوغلاةيرحبلاورحبلاهركييذلاناطلسلايرتشياذاملف
.]267[!؟اهكلميدحأنكيمل

دنعًاباوجنوكينأحصيىتحٍدهاشفلأنمباوجللدبالو
:لاؤسلااذهّدلويمث،بتاكلا

نأعاطتسايذلاهنطولبحملايكذلااذهوهنم،يردينم"
هنأىرناذكهو."؟تاصاوغلاةركفبهعنقأف؟ناطلسلالقعىلعذوحتسي
دبتسملاديمحلادبعركذياهباطعإونفسلاىلعءاضقلانعثيدحلادنع
يرجيتاصاوغلايفهدوهجنعثيدحلادنعو،ةقلطملاةيحالصلابحاصو
ذاوحتسالاو،تايلوؤسملاوتايحالصلادقافٍّلثممةناكمىلإديمحلادبعلازنإ
فصولابسانيامنيب،هبسانيلوألافصولاف.نطوللبحمنمهلقعىلع
وأٍلقعةرذكلميديمحلادبعنكيملاملو،هنطولًابحمًايكذًالجريناثلا
نمف،خبطملايفرخآصخشكانهنوكينأنمدبالهنإف،نطوللٍّبح
سيلأخيراتلانوكتياذهلثمبو...تامولعمكانهتسيل!؟يكذلااذهوه
...؟كلذك

ديمحلادبعزغليفلتمديشرفنتكتةريحلا
ةيرحبلاخيراتبّاتكمامأّهلحيصعتسيًابعصًازغلةصقلاهذهفقت

لبقنم1960ماعرداصلاهباتكيفلتمديشرراّحبلايشابكنبلا.ةيكرتلا
راطإيفف،زغللااذهةقيقحبيعوىلعةيرحبلاتاوقلاناكرأةدايق
نعثدحتياهلكهباتكتاحفصيفاهنمبورهلالواحييتلاةيجاودزالا
ميوقتلابسحترام/راذآ3يفسورلاعماهيلععيقوتلامتيتلاةيقافتالا
يناثلاديمحلادبعناطلسلاضفريتلاو،سونافيتسايأيف1878ينامثعلا
قلعتتيتلاةداملاىلعديمحلادبعضارتعاركذفً،ايمسراهيلعقيدصتلا
:لاقف،ةرشابمانلوطسأب
نمٍعطقتسمهميلستجاردإسورلابلطسونافيتسايأتاثداحميف
؛زيزعلادبعدهعيفسسأتيذلاو،دوسألارحبلاىلعرطيسييذلاانلوطسأ
ىلإهرارطضانعربعيذلايلاعلابابلاةراشتساتمتف.ةدهاعملادونبيف



نم؛ةدهاعملامامتإهعمليحتسيدقعمعضولظيفبلطلااذهبلوبقلا
:لاوقألاهذهبعطاقلكشبديمحلادبعدرف.هبلوبقلانود
اليننإمسقأ،ءالكولارئاسواشابتوفص-ءارزولاسيئر-ليكوشابلاىلإ
ضفرأو،تايحضتلالكبلبقأ.اندينملوطسألاجورخبلبقأنلوًادبأركفأ
نإانلوطسألًءادفيتايحبةيحضتللدعتسمانأو،اهروذجنملوطسألاةدام
.رمألامزل
]268[)1878طابش27(1293طابش5

يغبنييذلاليصألافقوملااذهبحاصمّدقنامدنعمدخننمىرت
ًاودعنآلاىتحهمدقنامدنع،ٍبهذنمٍفورحبانخيراتيفجسنينأهل
...مكلرارقلاكرتأ!؟ةيرحبلل

نممهمظعمو،هءاّرقكراشينأ-لتم-روطسلاهذهبتاكلواحي
:هنهذيفتدلوتيتلاةلئسألا،نييركسعلا
،هتارابختساروطتيفًاببسناكديدشلاديمحلادبعدادبتسانأدكؤملانم
ببسبجيلخلايففلُتيًايسارلوطسألاهكرتناكلهف،ماهوألايفهطبختو
مأ!؟مايألانمٍموييفهدضلوطسألافوقونمهفوخوةيصخشلاهماهوأ
ناطلسلاليومتو،ةقباسلاةقيثولاف!؟ماعلاطاطحنالاويلاملازجعلاببسب
هلاسرإو،ةصاخلاةنيزخلانمديجملادبعو،ديمحلادبعنييلوألانيتصاوغلا
حتفوءارشلاتاضوافموةصاوغلاةنياعمل؛اكريمأوارتلكنإىلإيابروأفوؤر
جيلخلايففلتيللوطسألاكرتيملهنأبيحويكلذلكناكاذإ؛دامتعالا
وأٍتبثملكشبهنعثيدحلاركبملانمهنأبةعانقىلعيننإفً؛ادمع
ةّرملاةقيقحلاو.هيفرمألاةقيقحانلرهظيسقئاثولايفقيقدتلاو،ٍّيفنم
نآلاىتحبتكيملقئاثولاىلإدنتسملاينامثعلاانخيراتنأيهةقلطملا
]269[.

ةهجونمتبتكهذهلتمديشرلاوقأنأانههيونتلانمدبالو
ةيعوضومباوبتكينأنوعيطتسينيذلاانيخرؤمددعمكىُرت.ةيركسعرظن
؟مويلاساسحلاعوضوملااذهلثميف

تاصاوغلابديمحلادبعسوه
ىلعًاضيأّصنتNordenfeltعمةمربملاةيقافتالانأبًاضيألتمانثدحي

لقنيرجينأو،فصنونيرهشلالخنوكينأبجينيتصاوغلاميلستنأ
.لوبنتسإيفامهعيمجتمتينأو،نحشلانفسربعقيدانصيفامهئازجأ
قئاثولالصتمل،ةيقافتالايفةّنيبملاةدملانعنيتصاوغلامودقرخأتامدنعو
دبعداكيو،لوبنتسإىلإنحّشلانفسيفامهليمحتوأامهبيلعتنّيبتيتلا



نيتصاوغلاءاقلةظحلرظتنيوهف،قلقلاهيلعودبيو،هربصدقفيديمحلا
اشاببوغأةصاخلاةنيزخلارظانىلإةصاخلاهتدارإردصيو،ربصلاغرافب
ديدستمت:باوجلايتأيو!؟ةيقافتالايفةنيبملاغلابملاددستملأ:اهيفهلأسي
ددسيسو،ىلوألاةعفدلايفٍّينيلرتسإٍهينجفلأنورشعونانثاهعومجمام
عطقبةلمحملانفسلاكرحتتامدنعينيلرتساهينجفالآةينامثغلبم
ديشرعيطتسيالانهو.ةيقافتالادونبيفنيبموهامبسحنيتصاوغلا
:هباجعإوهتشهديفخينألتم
؛ٍتقوعرسأيفنيتصاوغلاكالتماىلإعلطتييذلاديمحلادبعنأودبي
.]270[مايألاةرشعزواجتيالٍرخأتيفهربصدقفي

يفىصقألااهّدحهتالاعفناغلبتو،هغلبمديمحلادبعمامتهاغلبيو
نسحةيرحبلارظانلٍّفثكملكشبهتلئسأبقاعتتو،نيتصاوغلاعيمجتءانثأ
رّخأتكلذيفببسلانأهيلإيمنهنأو،لمعلايفءطبلاببسنعاشاب
دقف!؟رخأتلااذهببسوهامفًاحيحصكلذناكنإف،لامعلاروجأ
تادارإلاًاعابتىلاوتتكلذلو؛نيينانويلاعمٍةكيشوٍبرحبرذنتءاوجألاتناك
عيمجتلامتكايفًةبغرراهنليلهرارمتساولمعلافيثكتليبسيفةينسلا
يفيفاضإلايليللالمعلاأدبو،ٍتقوعرسأيفءاملاامهلوزنو،نيتصاوغلا
.لمعلاةريتوتدادزاو،لامعلاددععفتراوTaşkızakةناسرت

ىلإفهلتتيتلانويعلاتدادزاو،ةبوقثملاناذآلاىلإءاملابرستدقف
ثحبو،نوينامثعلاهكلتمييذلالوهجملاديدجلاحالسلااذهةفرعم
.نيتصاوغلانيتاهليفارغوتوفلاريوصتلانممهنكمتيتلاصرفلانعسيساوجلا
ةلآءافخإلالخنمروصلاضعبطاقتلانمسيساوجلادحأنّكمتدقو
،نكل.هفطعمرارزأبقثلكشىلعاهتسدعهيومتو،هفطعمتحتريوصتلا
ةيلصألاةروصلا.مدعأوةينامثعلاةينمألاتاوقلالبقنمهيلعضبقلايقلأ
.اكريمأيفSmithsonianدهعميف

يابروأفوؤرلقعيفديمحلادبعزغل
؛هفطاوعوهحوربًاراحبهسفنربتعييذلاكيبفوؤرقامعأتناك

دنسأ.هيفرصنلاىلإنينحلابضيفتو،حوتفملاراحبلاملاعىلإًاقوشقّرحتت
-يناطلسلا-ينويامهلالوطسأللماعلاّشتفملاةفيظويناثلاديمحلادبعهيلإ
ةديدجلاتاموظنملانعتامولعملاعمجةمهمهيلإدنسأمث،1904ماع
نيمأتلتادامتعالاحتفةيناكمإنعثحبلادنسأو،تاصاوغلاوتادارطلل

همجرتمو،ناطلسللًايرخفًاقفارم؛روايهنيعيذلامانغبيكريمألاىلإاهئارش
.ةيكريمألاةدحتملاتايالولاوارتلكنإىلإامهلسرأو،يابروأفوؤريشابزويلا



:ةديدجلاةمهملاهذهبامهغيلبتباشابيرونيناثلانيباملافظومماقو
ارتلكنإبانرورمدنعوأاكريمأىلإانرفسيفديمحلادبعناطلسلاانمبلط
ةحفصملاتادارطللةديدجةمظنأنعًةلّصفمتامولعم؛ةدوعلاقيرطيف
يذلانمزلاو،اهراعسأو،اهفاصوأو،اهتعانصعقاومةرايزو،نيدلبلانيذهيف
.تادامتعالاحتفو،ةلودلاتانامضنيمأتةيناكمإو،اهتعانصهقرغتست

:ةمهملاهذههنايبدعباشابيرونفاضأمث
تاقيقحتءارجإبمكرمأي:ةيناهاشلاتاذللةيلصألاةدارإلاىلإنآلالقتنأ"
مث،"ةمهمةصاخةدارإهذهو،راحبلاتحتتاصاوغلالوحةلصفمةقيمع
عوضوملا-ةيرسلاةيمسرلاقئاثولايوحييذلاصاخلافلملا-فلملاحتف
يتلانادلبلابةصاخلاةيمقرلاتارفيشلاحيتافمانلنيبو،هتلواطىلع
.]271[...اهيلإهجوتنس

ةرداصلارماوألاباشابمانغبوكيبفوؤريشابزويلالامآتشعتنا
كيبفوؤرةشهدتدادزاو،نيديدشلاباجعإلاوةشهدلاطسوامهيلإ
-سيرابيفهمكحةليطديمحلادبعريفس-اشابرينمحلاصنأملعامدنع
قيرطنع؛سيرابامهلوصولبقوانييفيفاناكامدنعامهمودقبملعدق
راطىتحسيرابضرأامهمادقأتأطونإامو،اهلكشيتلانيلسارملاةكبش
...زدلييفميقملاناطلسلاعمسمغلبو،لوبنتسإىلإربخلا

لاقفهناسلكلامتيملوً،اضيأاشابمانغبةريحلارعاشمقرافتملو
:كيبفوؤرًابطاخم
هنإلب...زاغلألاهبشيلجرهنإ؛مكناطلسنمبّجعتأةقيقحلايفيّننإ
ريغراكفأبحاصهارتًةراتف...ّهلحيصعتسيًادجًادجًادجبعصزغل
نيبتنأعيطتستلهف...ىطسولانورقلاةيلقعبهارتىرخأًةراتو،ةقوبسم
سبحيذلالجرلاف؟انلمعبقلعتيامبديدشلاهمامتهالةيقيقحلاةينبلايل
يفاكريمأىلإانلسرييذلاهسفنوهً؛اماعنيثالثةبارقئناوملايفلوطسألا
نادلبلارثكأيففرعتملٍّيعطقٍرارقوتايحالصبتاصاوغلاءارشلٍّةيبلط
.]272[...ًةيطارقميد

اشابمانغبلواحييتلاةريحلافراشمىلعكيبفوؤرنأًاضيأىرنو
ٍّيدايحوٍحيحصٍّيئاهنٍمكحىلإلصوتينأعطتسيملف،اهنمصلختينأ
رادصإلهسلانمسيلهنأدقتعيو،هتاركذمةباتكىتحديمحلادبعىلع
ةرخآلارادلاىلإلقتنيو،تاركذملاةباتكدعب؛نآلادعبمكحلااذهلثم
دوهجفسألاعمللكتتملو.ّهلحيصعتسييذلازغللااذههسأريفًالماح
ريجفتبناطلسلالايتغاةلواحمببسب؛ةرملاهذهحاجنلابتاصاوغلاءارش



َّمتيملو،ةنيزخلااهيناعتيتلاةيلاملابعاصملاببسبو،1905ماعةلبنق
.تادارطلانمددعءارشىوس

اهيلعءاليتسالامتيتلازاوكروتةيسنرفلاةصاوغلاتمضنااذكهو
ديمحلادبع-انيتصاوغىلإ-روفسوبلابرح-ةعلققانچكراعملالخ
ةرتفدعبةخوخيشلاببسبجيلخلاىلإامهبحسمتدقو-ديجملادبعو
ملولو.يرحبلاانلوطسأنمةديرفجذامنكانخيراتيفًاعيمجلخدتل؛ةريصق
يفانيدلناكل؛ًءابهديمحلادبعناطلسللةريخألادوهجلاهذهبهذت
تاصاوغلامودقرظتننملو،تاصاوغلانمرٌيبكٌددعىلوألاةيملاعلابرحلا
ةللستملاةيزيلكنإلاوةيسنرفلاتاصاوغلاةهجاوملقيطلبلارحبنمةيناملألا
.ةرمرمرحبىلإ

ديمحلادبعىلعةيرحبلاتاوقلاةدايقنمءانث
ىركذلاةبسانمبةيرحبلاانتاصاوغلوطسأةدايقنمرداصلاباتكلايف

ضيفتذإ،ديمحلادبعلبيجعراصتنا؛انخيراتيفةركبملاهتقالطنالةيوئملا
رعاشمبّمنتٍتارابعب،تاصاوغلالوطسأموييفةلاسرةنونعملاةلاقملا
:فيرشلاثاريملااذهمهبهويذلاديمحلادبعليمجبنافرعلاوركشلا

ماع-ماعةئملبقهّايإتاصاوغلاحالسحنميذلامامتهالانإ..."
ةوطخلاو،ةمئاعّةيرحبةّصنمةيوههيفلازتالتناكٍتقويف-1886

هباوصنّيبتي؛انّتيرحبىلإهتفاضإليبسيفذّختايذلارارقلاو،ّتمتيتلا
.]273["ءالجبنآلا

يمسرلاباتكلايفّنإف،رامضإلاوحيملتلابقباسلاءانثلاناكاذإو
نايبدعبف.ديمحلادبعلًابيجعًاحيدميرحبلالوطسألاةدايقنعرداصلا

،ةلاسرلايفناطلسللةيصخشلاةنيزخلانمانلوطسأنمنيتصاوغلاىلوأءارش
:تارابعلاهذهيتأت
ةصاوغلاةيكرتلاانتاوقةاوننالكشتنيتللانيتصاوغلانيتاهءارشمتدقل
ناتصاوغلاناتاهف.ةرادإلايفةديعبلاةيؤرلابحاصةلودلاسيئرلضفب
دنعفعضلارهظاذإو.ديدجلاملعتوروطتللنيّتيكرتةميزعوةدارإباتدجو
ةأرجلاتدجودقف؛ةعباتتملابراجتلايفامهبويعترهظو،لوألاامهمادختسا
كلتكاردتسالالخنملضفألاوحنامهريوطتّمتو،امهلامعتساوامهرابتخال
.بويعلا

ىلوأهلنيدتيذلاديمحلادبعردقلهجينمكانهيقبنإف
طبنتسأيننأريغ.هنأشاذهف؛ةيرحبللًاودعهرابتعاىلعرصيو،انتاصاوغ
رمتسييذلايناثلاديمحلادبعناطلسلانألاوقألاوفقاوملاهذهلكنم



اهلحبعصيىرخأًةدقعهدقعىلإفيضي،هلحبعصيًازغلانخيراتيف
.انتيرحبخيراتيفتاصاوغلاملاعيف

هذهلحىلعرداقلافيسلاهدييفكلمينّمعنولءاستتامبرو
!؟دقعلا



دعيلف،انبقيلأناكل؛انلًامكاحاذهكشعنناكوللب،كصخشسيل
.ينامثعلاشرعلاىلعسلجيلوكتوبات
مساردمحأ

راجفناىلعلوبنتسإظقيتست1993راذآنمنيرشعلاوعبارلاحابص
طسوةمامقلاماوكأيفناتيملازاغطاغضناةجيتنليثمهلقبسيملعيرم
نمبعكمرتمفلأ470قالزناربخءابنألاتالاكوتلقانتو،لوبنتسإ
ةمامقلاماوكأف.خيراتلاهلجسيةمامقللقالزنالوأكلذنوكيو،ةمامقلا
ةيحضحارو،ًةريبكًّةلحمتعلتباةبقاعتمماوعألالخًايئاوشعتعمجتيتلا
ةلبزمىعدي-نوريثكلاهركذيامك-ةمامقلاّبكمناكوً.اصخش39اهماقتنا
.يشابميكح

يشابميكحةقالعنمبيجعلاثدحلااذهمامأضعبلابجعيامبر
ميكح،ةلبزمويشابميكح.همساباهتيمستببسنعلأسيو،ةلبزملاب
نمًانيحانتركاذيفًاعمنالوجتياناكناضقانتملاناذهف...توملاويشاب
...هنمءافشاليذلانايسنلاضراعامهيلعىغطامناعرسهنأريغ،نمزلا
ةرازوينامثعلارصعلايفينعيناكيذلايشابميكح:امهنيبةقالعلاامف
!؟ةلبزملاهذهو،ةحصلا

برحلاف،رشععساتلانرقلانمتاينينامثلاىلإانتركاذبعجرنلف
فالآلاتائمةرجهبقعو)1878-1877(93برحبترهتشايتلاةيسورلا
مث،ةنردأىلإنآلاايراغلبيفتيقبيتلايضارألانمكارتألانيملسملانم
تاحاسودجاسملاتاحابيفًاّتقؤمنورجاهملاماقأ؛لوبنتسإيفمهعّمجت
،مهلمعنعاولئسامدنعو.هيفنورقتسيناكممهلصَّصُخيامثيرنيدايملا
نييطرابسإلاانناوخإنأدكؤملانم.دورولاةيبرت:فيرطلاباوجلاناك
.باوجلااذهنمنومستبيس

تاحفنيفببسلامهو،ةطرابسإيفنيرجاهملانممسقرقتسا
سسأيذلاوهديمحلادبعنأبيجعلانمو،ةنيدملاهذهيفدورولا
دبعناطلسلاةعرزميفلوبنتسإيفنورخآلارقتساو.اهتروصةنيدملاهذهل
.يشابشيواچيفةصاخلاديمحلا



...نآلاأدبتةياكحلاف،اّولمتنأمكايإ
چةعرزميفاورقتسانيذلاوKızanlıklıميلقإنمنورجاهملاأدب

.Cفارشإبيملعلاجهنملاقفواهجاتنإودورولاتابنإب؛يشابشيوا
Bonkowskiماعلوألاداصحلاناكو.ةيناهاشلاةيبطلاةسردملاةذتاسأنم

حمسف،ةجيتنلابناطلسلاَُّرس.غك650دورولانمفطقدقو،1886
هنمًابيغرتGöksuيداونميشابميكحهتعرزميفدورولاقبعراشتناب
ىلإفاضيل،دورولايداوىلإٍّقحبيداولااذهلوحتف،دورولاةيبرتيف
.ةيهاّزلاناولألانمليسو،دورولاقبعنمجومرظنملالامج

ريزو-يشابميكح؛يدنفأتجهبىفطصمكالمأنمةعرزملاهذهو
معلاوهو،1834ماعيفوت،ثلاثلاميلسويناثلادومحمدهعيف-ةحصلا
ريوطتيفةدايرلارودبعل،ديمحقحلادبعروهشملاانرعاشلربكألا
يفناكسلاددععافتراو.ايكرتيفبطلارُّوطتو،ةيكرتلاةيبطلاتاحلطصملا
نملوحتتاهلعج؛ًاليوطًانمزلامهإلاتناعيتلاةعرزملاهذهطيحم
.تايافنلايداوىلإدورولايداو

نمتاينينامثلايفأشندورولايداونأ؛ملألاوةيرخسللريثملانمو
نعًاديعبهلوحتناكامنيب؛طاطحنالارصعيفرشععساتلانرقلا
بسحةضهنلارصعيفراجفنالاةثداحعوقووتايافّنللٍداوىلإةيناسنإلا
.ةيسردملاانبتكريبعت

دهجلارامثتسالجأنمًادهاجديمحلادبعيعجرلاىعسيامنيبف
نمنويمدقتلاىعسي؛اهنمدورولاقبعراصتعاوةيناسنإلاتابنتساليناسنإلا
اهعورفريكاوبلتقوّةيندملالئاسفىلعروبقلاءامبصىلإانماكح
.]274[ةّرضخملا

سسأٍتمصيفيسُريناكديمحلادبعيعجرلانأىلعًةوالع
GATA،ةمئاقلازتاليتلا،ةيركسعلاةيبطلاةناخلوگةيميداكأيأ

.اشابرديحيفمويلاىتح
ىلإنوبةعماجنمءابطألانمةعومجمتيعد1898ماعيفف

؛يبوروألاىوتسملاىلإةيبطلاسرادملاةيوسعفرلعلمعلللوبنتسإ
يركسعلاةناخلوگىفشمءاشنإخيراتدوعيو.ةرصاعملاّةيندملاىوتسمو
دعباميفحبصتل،1860ماعةيدادعإلاةسردملاىلإلوحتو،1848ماعىلإ
روطتثدحهنأالإ.]275[ةيركسعلاةيبطلاّةيدشّرلاىلإ1875ماع
يفبطلاميلعتنوركتحياوناكنيذلانويسنرفلاةذتاسألاغلبأدقف،ئجافم
ديدجىفشمصيصختبرارقلاذّختاف،ناملألاعملمعلامهضفرلوبنتسإ



يارسيفةناخلوگةيدشرىنبمىلعرايتخالاعقووناملألاءابطألابصاخ
ثدحأبهزيهجتمتوً،اريرس150مضيًىفشمىلإءانبلاليوحتمتو.ونروب
.ةيناملألاتادعملاولئاسولا

دجنمردلينارونل-لوبنتسإايديبولكيسنأ-لوبنتسإفراعمةعوسوميف
تادايعلاوتاربتخملالضفأزاجنإةيقيبطتلاةناخلوگةسردميفمتهنأ
دجنو،)440ص،3ج(نييندملالبقتسيىفشمكاهحاتتفامتوً،اروطتةيبطلا
ةيبطلاتادامضلاجاتنإلىفشملاةقيدحيفرٍيغصٍلمعمءاشنإمتهنأًاضيأ
.ابوروأنمًةبلعماهداريتسانمًالدب

دبعدهعيفرارقلاذختافً،ايفاكونروبيارسيفىفشملادعيمل
يفةيركسعلاوةيندملاسرادملامضبةريبكةيبطةسردمليكشتبديمحلا
امو1909نايلغبقعماتلكشبيركسعًىفشمىلإلوحتيل،اشابرديح
ىرننأعيطتسنانلزامو؛ىلوألاةيملاعلابرحلاوناقلبلابورحنمهالت
ىتحبابلاىلعًةمئاقديمحلادبعلبقنماهؤاشنإَّنيبتيتلاةرابعلا
لمعلابهرارمتسابةيروهمجلادهعيفةديدجةلحرمىفشملالخدمث.نآلا
فرُعيحبصأو،1941ماعةرقنأىلإلُِقنمثيپاقبوطرصقلالظيف
.]GATA]276مساب1947ماعدعب

نمو،تايافنلابكمىلإدورولاقئادحنم:ّئيسرخآو،ّديججذومن
اميردأتسل.يركسعلاىفشملاGATAىلإةيقيبطتلاةناخلوگةسردم
سفنتييذلاسفّنلاهنإ:دحاوءيشبينركذتاهنكل،ةصقلاهذههبمكركذت
...رضاحلايفيضاملاهب



.1918ماعطابشيفديمحلادبعناطلسلاةزانجبكوم
ٌرصعهنإ.يناطيربلالالتحالامالآكردينألبقانملاع)ريخألاناطلسلا(َعَّدَو

.لَِحتَريٌَملاعوىَوُطي



يملاعلاروطاربمإلاو،ايندلاماكحرخآ:يناثلاناخديمحلادبعناطلسلا
.ريخألا
يلياتروأربليإ

اشابتعلطواشابرونأهجوتشرعلانعهلزعلةيلاتلاماوعألادحأيف
ًةّجحقّفلاشابرونأنأريغ،ديمحلادبعناطلسلاةرايزلييبرليبرصقىلإ
تناكدقف،اشابتعلطامأ،لجخلابهروعشلبابلاةبتعنعهجاردأداعو
دئاوفلانعّربعيو،ناطلسلاسلجمرداغيوهوعومّدلابناضيفتهانيع
مث،اهيفاوعقويتلاءاطخألامجحنعو،ءاقللايفاهدجويتلاةميظعلا
يف.عومدلانمراهنأيفناطلسلاةزانجاوعّدونيذلانيعّيشملانيبناك
.هرهظفلخهيديدقعدقوً،افقاوهدحورورغملااشابرونأناكنيح
عومجاهيفتدشتحاٍةميظعٍةزانجرخآديمحلادبعناطلسلاةزانجتناك
نمٍرمأبنيطالسلابةصاخةيمسرةزانجتناكف.ينامثعلادهعلايفسانلا
تناكو.نيدلاديحوةدازهاشريمألااهيفكرتشاو.داشرناطلسلاهيخأ
انكرتتفيك:ةزانجلارورمدنعذفاونلانمىلاعتتءاسنلابيحنتاوصأ
.]277[؟بهذتو

هسفنيفدجيوقيفوتاضرفوسليفلادنعةمادنلارعاشمبدتو
ناطلسلاحورنمدادمتساهتديصقيفاهبكسيفاهنعريبعتلاىلإةجاحلا
.ديمحلادبع
؛نامزألاوخيراتلايفكمساركذاّملك
...ميظعلاناطلسلااهيأًاّقحكيطعي
...ٍءايحالبانيرتفانيذلانحن
...هرصعيفديرفلايسايسلاىلع
...ناطلسلاىلع

.]278[همدننعفيظنناميلسرعاشلاربعياهسفنةقيرطلابو
همكحلالخناطلسلاةميقاوفرعيملنممسانلانمريثككردأدقل

دعبمهتّمعيتلاىضوفلانمةريبكةلبلبيفمهمدننعاوربعو،مهءاطخأ
،ديمحقحلادبعكماظعلاانئارعشنمريثكناكو.شرعلانعهتحازإ
دبعناطلسلاحيدميفراعشألااومظننمم؛تركفقيفوتو،لامكىيحيو
فوفصىلإاولوحتدق؛شرعلاىلعهسولجنمىلوألاتاونسلايفديمحلا
أدبي-دعباميفىرنسامك-لامكىيحينأريغ.ةفلتخمبابسألةضراعملا



لكيفيلتنأ":مدنلاتامالعاهيفىرنيتلاهتياوربةريخألاهتاونسيف
.اهمامتإلبققيرطلاهيلععطقلجألانأريغ،"ةليل

هعمناكنأدعبناطلسلاىلعبلقناًاضيأفولعمنيمأّدج
انراصبأبهجتنلو،نيمدانلاةلفاقيفةفورعملاءامسألانعًاليلقدعتبنانعد
ةقالعتروطتفيكىرت،ةينامثعلاةلودلازكرمنعةيئانلاقطانملاوحن
دبعناطلسلابفولعمنيمأيئاورلابتاكلادجيتوريبلاينارصنلاسرطب
...1908ماعةلحزىلإهجوتنكلذلو؛!؟ديمحلا
ىلإةفرغلايفنآلايّدجو،لماكلكشبنوتوميالتاومألانأًاقحناكنإ
فقوتأنأينمبلطيسهنأدقتعأيننإف؛يقاروأبلقأانأوينبقارييبناج
نمنآلابرتقأيننأل؛رخآٍعوضومىلإلقتنأو،تافطتقملاهذهلقننع
ً.اضيأاهيلإلوخدلابحأنكأمل،ةقيقحلايفو.اهلحاترياليتلاةحاسلا
؛ّيسنملايدجىلعرونلانمًةقابطلسأنأيليغبنيناكاذإيننأريغ
.نوهتشتامكقئاقحلااولسلستنأمكنكميالف؛نمثنمكلذلّدبالهنإف
ديمحلادبعاوطقسأنيذلليّدجتايحتمكللقنأنأعيطتسأالاذهلو
.ناطلسلاحيدميفاهمظنيتلاةريثكلاهحئادمركذلبق
تارابعلمحتعضاومةينامثنآلاىتحتدجو،انهةقدرثكألكشبو
يفتنعمأولديزملاىلعرثعأسيننأدقتعأو.مارتحالالقألاىلعوأ،حيدملا
نميضمأنأيننكميالهنأريغ،تافطتقملاهذهلكلقنأنل.ثحبلا
:ةلحزيفيفحصلاهنايبنمرطسألاهذهلقنأنأنود
ناطلسلامرتحملاانمكاحلنوكينأيغبني،ريخألاولوألاءانثلانأدكؤملانم
هتنطلسرمعهللالاطأ،ٍريخّلكببسناخديمحلادبعناطلسلانبا
.ّةيلعلا
نمتلبجامنإلئاضفلانأاهيفركذيًاتايبأليلقبكلذدعبمظنيمث
ًانسحًافرصتفرصت،محريّالأهتداعنميذلاردقلانأو،ةينامثعلاةلالسلا
.]279[ًامكاحديمحلادبعنملعجذإةرملاهذه
ناونعبًةيحرسمدهاشيناكهنأِركُذيدجنعرخآٍثيدحعضوميفو
ىلإهميلستوشرعلانعديمحلادبعطاقسإربخىقلتامدنعنيدلاحالص
ينامثعلابعشلامسابتاملكلاهذهبثدحتوحرسملادعصف،داشردمحم
:مكحلانعمهطاقسإومهلزعمتنيذلاماكحلالوح
هنكل؛هيدينيبةنامأمهكالمأومهلاومأومهفرشومهتايحسانلاعضودقل
نمًالدبف.دبألاىلإراعلابًاخطلمهمساىقبيس.شورقةعضببًاعيمجاهعاب
دقحلاروذبعرزوهسيساوجّثببماق؛هتلودنعداسفلاوةنايخلاوحمينأ



اذهىلإتاملكلاهذهبهجوتأنأديرأكلذلو.ناكملكيفنايصعلاو
...حقولانئاكلا
هفعسيملامبرهنألو.ٍفاكدحلااذهنكلو،ةيساقتايبأةعضبباهعبتيمث
يننإف؛ةيسايسلاتابارطضالالالخهلاوقأريغامبروأهتاباتكبيترتلتقولا
ملؤرماهبهيمريللوألارجحلاكرتأو،اذهنمرثكأيدجفينعتديرأال
.]280[ّطقريغتي
.نينيعيذلكلريثكلالوقيبيجعلايئازهتسالاهبولسأبفولعمنيمأنإ

نرقلانمتاينيسمخلايفشاويقأبغاراهركذيتلاةرطاخلايف
دبعواشابرونأنيبًاريخأمتيذلابراقتلاىلعءوضلاطلسي؛نيرشعلا
ىرن،لوقيامكةقوثومرداصمىلعًءانبشاويقأهبتكاميفف.ديمحلا
لوبنتسإلحاوستلصوةيسنرفلاوةيزيلكنإلانفّسلاتأريتلاةموكحلاّنأ
لقنبًارارقتذختادق،ةعلققانچيفرودتتناكيتلاكراعملالالخ
تجرخلوزعملاناطلسلاعمسمربخلااذهغلباملو.لوضانألاىلإةمصاعلا
:ةبضاغلاتاملكلاهذههناسلنم
تحتيلإمورطوقسةجحبانهىلإيبمتيتأو،كينالسنمينومتلقندقل
قدحملارطخلاةجحبةينوقىلإهجوتلانعنوثدحتتنآلاو،]281[لالتحالا
ىلإًالوصوهلالتحاطسبيسلوبنتسإلتحييذلاودعلانأّيعيبطو.لوبنتسإب
يتلاةيرقلاىلإراظنألاهجتتساهنيحو،لوبنتسإيفهنمأسيسأتلةينوق
نأةبقاعتملاةمكاحلارسألايفةدئاسلاةلوقملاف-.ناهمىلإ؛اهنمانمدق
يتلاثاحبألانأريغ،مويلاناريإيفناهمةنيدمىلإدوعينيينامثعلاأشنم
نأىلإدوعيةلوقملاهذهببسنأىلعلدتعوضوملااذهلوحتيرجأ
ةنيدملاهذهيفاوماقألوضانألاوحنايسآطساوأنماوهجتانيحنيينامثعلا
.يدادجأضرأكرتأنلو،ناكميأىلإكرحتأنل-أ.م.نمزلانمًةرتف

دبعناطلسلاعانقإةلواحمبًاّفلكمماعلادئاقلاليكواشابرونأناكو
رصقيفامهنيبدرفنملاءاقللانمهجورخدعبو.ةينوقىلإلاقتنالابديمحلا
هلأس؛هتوهقيستحيناكامنيبو،سرحلاةفرغيفًاليلقثكم؛ييبرليب
دقل":باضتقابباجأف،"؟قباسلاناطلسلامتدجوفيكيديساي":سرحلا
اشابرونأنعهسفنلاؤسلاديمحلادبعلئسامدنعو."فسأللهعمانأطخأ
ًالجرسيل":ًةراثإدشأهتباجإتناك؛ناطلسللهتءاسإًارخأتمكردأيذلا
.]282["همادختسانكميناكً،ائيس

ةرداغملبقينيسرملااشابلامجلاشابرونأهلاقيذلامالكلايتأيو
اوأدبةديدجةرظننعفشكيل،دحاومويبدالبلاجراخهبرهولوبنتسإ



،هلزعىلعمدنلالئالدنعًالضفاهبديمحلادبعناطلسلانوري
.تاونسعستلبقمكحلاىلإمهدوعصو

:ديمحلادبعواشابرونأ
:ينيسرملااشابلامجًابطاخماشابرونأهلاقاماذهو
اندرأدقل.يلامعألكنعبَساُحأنألدعتسمانأ:اشابلااهيأ"

مدعيفنمكيانتيلوؤسموانئاطخأساسأنإ.كالهلاانباصأفةيناروطلا
فارتعاهنإ.ةينويهصللتاودأانحبصأاننأو،ديمحلادبعناطلسلاانمهف
.]283["ةقيقحلاهنكل؛ملؤم



."مهخيراتىلعنيمقانلايديأيفًاعورشمتلازاماندنعةيروهمجلانإ"
ملزوأناغود

بادآلانّدمتحصألاىلعوأ-رصاعملاةينامثعلابادآلاروطتنإ
دبعناطلسلادهعىلإدوعت،ةرصاعملااهّتيوهاهباستكاواهلّكشتو-ةيكرتلا
ةلودلانيبةريبكقراوفكانهف.ىرخألاةايحلايحانمنماهريغكديمحلا
يندملالكشلايف:نييداحتالاىلإاهملسيتلاةلودلاوهيخأنماهملتسايتلا
يجولونكتلاروطتلاىوتسمعافترايفو،ةثيدحةزهجأةزايحيفو،ةرادإلل
.يميلعتلاو

ًةأجفاهقّزمتو،ندمتلاقيرطيفتناكيتلاةيروطاربمإلاهذهرُثعبتو
،)1918-1909(شرعلانعهلزعلةيلاتلاعستلاتاونسلايفٍءالشأىلإ
دبعناطلسلاناكيمانوستّيأانيرت؛ةلحرملاهذهيفةمخضلارئاسخلاو
فيكمٍلأوٍةرسحبانفرعدقلو!هفاقيإوهتمواقمىلإفدهييناثلاديمحلا
عناوملاةلازإنم؛ٍةدحاوٍةبرضبوةطلسلاىلإاودعصنيذلارارغألانّكمت
،ٍةوقنميتوأاملكباهتماقإيفيناثلاديمحلادبعناطلسلادهجيتلا
انللقنيرشعلاتاونسلاةياكحيف.ةيلايربمإلاجاومألاهجويفاهعضوو
هسكعياملالخنمٍةراهمبتاونسلاهذهةجاذسنيچلايدهاجنيسح
.نّكمتملاباّذجلاهملق

الةيصخشنمهكلميامبناخديمحلادبععاطتسا؛ةيوازلاهذهنمو
نممكحلابضهنينأهنكميٍّيدايقٍجذومننمهلثميامو،اهزواجتنكمي
نأنودنمهذهانمايأغلبينأ؛هيمدقىلعفوقوللهعفديو،ٍديدج
ناطلسلا؛يلياتروأربلإريبعتيفديمحلادبعنكيمل.ةركاذلانمىحمي
.ريخألاروطاربمإلاهسفنتقولايفوهلب،بسحفريخألا

ملاعلايفلب،ايكرتيفًالماكًارصعّيروطسألاهركذوهمسارمتساو
قرشلايفو،طسوألاقرشلايفو،ساقفقلاىلإناقلبلانم:ّهلكيمالسإلا
فحصلارابخأيففداصننأًائجافمنوكيّالأاذهدعبيغبنيو...ىصقألا
نكامأيفهذهانمايأىتحهمسابىلتتٍةعمجبطخرخآىلإنٍيحنم
ينثدحدقو.ايسآقرشبونجو،دنهلاو،ايقيرفأيف:ملاعلانمةقرفتم
ٍّيدوعسٍئراقنعضايرلايفباتكلاضرعميفكرتشادقناكيلقيدص
.هسأرىلعهعضوو،ديمحلادبعناطلسلاةروصهيلعًاباتكلّبق

يفةيقيقحةلكشميناعناننأحضاولانمهنإف،كلذنممغرلاىلعو



نأعاطتساو،هبعشةبحمبسكيفحجنيذلايناثلاديمحلادبعمهف
،هرصعيفنيفقثملاعمهردقهلمستبيملهنكل،هعمٍةديجٍةقالعلسسؤي
يفىتحهوفلاخماهبماقيتلاةضرغملاتاياعدلاف.هدعباوؤاجنميفوأ
،لصأاهلسيليتلاتاءارتفالاو،ةيناثلاةيطورشملادعبصخألاىلعو،هرصع
هنوكىلإقيرطلاحتفكلذلك؛هلوحنيملعتملانيبرشتنتيتلاتاغلابملاو
هذهبلصتىلإو،مهنويعيفةمحرلافرعيالًةيغاطوً،ادبتسمًامكاح
.اذهانمويىلإاهرارمتساو،اهدومجو،ةرظنلا

يفخيراتللًاسردمناكامدنع،لاثملاليبسىلع،يجنازيملادارمف
ًارسيشفينأديريناكهنأكو،بابلاةبقارمبلط؛ةقفشلارادةيوناث
النيذلامادقألبكييذلاناطلسلانعهبالطثدحيذخأمثً،اريطخ
ةلابقرحبلاضرعيفمهيقليونيدلازعةنيفسىلعمهلمحيو،مهبحي

Tekirdağ،هينيعمأبكلذىأرهنأبيحوتةقيرطبثدحلافصيو،
،اهنيحهيلإعمتسيًابلاطناكيذلالسقأكلاملوقيامك،بالطلاو
.]284[هيلعدقحلاوناطلسلاةيهاركمهسوفنيفروثتتناك

،ديمحلادبعنعةيروهمجلادهعيفزودنوكاقآاهاوريتلارطاوخلاو
ًانوحشمًاليجسّسؤننأنكميفيكٍعئارٍلكشبنّيبتو،اهتّمربةيمارد
.]285[ديمحلادبعةيهاركب

باوجلادجن!؟نيفقثملاوناطلسلانيبًةئيسةقالعلاتناكاذاملفً،اذإ
هذهرهظيخيراتلانمةجرحلاةلحرملاهذهليثراكمنيتسوجمييقتوً.اجرح
:ٍحوضوبةلأسملا
يفهّنسّمتييذلاروتسدلافً،احجانًالمعةينامثعلاةيطورشملانكتمل
رخآٍروتسدلهناكمكرتيوىغلينأنكمي،ةلودلااهبّرمتٍةرطخٍةلحرم
ةيطورشملاسأرىلعرطخلااذهعقودقف.ٍديدجٍرطخلضّرعتتامدنع
ناكف،)1878-1877(ماعةيسورلابرحلايفنيينامثعلاةميزهةجيتن
ّنأمٍلؤموٍّداحٍناسلبنلعأف،هجاجتحايدبيسلجمىلوألاةرمللكانه
يفعفترتتاوصألاتأدبوً.ايناثناطلسلاو،ًالوأشيجلاهلمحتيةميزهلاببس
ناطلسلايشخو.سلجملاىلإشيجلاةطلسلاقتنابوجوبيدانتوسلجملا
ىلعهنمًاصرحو.ابوروأىلإتاوصألاكلتلوصونمو،هيلعبالقنالانم
ناطلسلاةيطورشملاحنمتيتلاةيحالصلامادختسابماق؛اهتمالسوةلودلانمأ
هنأالإ،روتسّدلاغليملناطلسلانأنممغرلاىلعو.سلجملاّلحباهّايإ
دعبينامثعلاسلجملاعمتجيملو،ٍديدجنمباّوّنلاباختنابًارارقذختيمل
.همكحنمًاماعنيثالثةليطكلذ



ةداعإو،ةضراعملاتاوصألاتاكسإىلعلمعللهتقوناطلسلاسركمث
لمعلاو،بستكملاتقولاناكو.هتطلستحتٍديدجنمطابضناللةرادالا
حوضوبنّيبدقو.نمزلاقابتسالٍةنامضربكأ؛ميلعتلايفرامثتسالاىلعهيف
.]286[ةيناثلاةيطورشملانالعإدعبةركفلاهذه

دادعإيغبنيناكهنإ:اهنيحلاقدقديمحلادبعناطلسلاناكو
نآدقوامأ،روتسدلاهلكشييذلاديدجلاطسولاىوتسمبنوكتلةمألا
.]287[روتسدلانلعأيننإف؛ةمألاتجضنو،ناوألا

ديمحلادبعّنأ-ناطلسللةضراعملامئادناك-دهاجنيسحيوريو
دعبتعفترايتلاةشايجلاتافاتهلاطسوهعومدحبكينأعطتسيمل
كارتألاةيعمجسيئرلقنيو.هيديباهحسمو،سلجملايفةيطورشملاهنالعإ
:هللاقهنأناطلسلانعكيباضردمحأكروتنوج؛ةاتفلاايكرتددجلا
.]288["هلكيرمعيفّدحلااذهىلإًاديعساهيفتنكًةظحلركذتأال"

رهاظمّلكهلنومدقياوناكنيذلاكئلوأةنسلألّدبتنأريغ
هّودعمهنأكوروهظلاىلعمهبأدو،مهتافرصتبالقناو،هطوقسدعبصالخإلا
همهفةصرفانيلعّقيضكلذّلك...هتوادعنالعإلٍقابسيفمهلوخدو،ّيلزألا
ًةبوعصدجيهنإف،رصعلاكلذتالاجرىلإءرملارظنيامدنعو.لضفألكشب
ًاّديجكردنو.نييقيقحلاهئادعأنعهسفنذاقنإلًارطضمبذكينمزييمتيف
.اهعملماعتلاىلعًاربجمديمحلادبعناكرشبلانمٍةنيطّيأ

دحاووهو،سولأراتخمدمرسهبتكامقفو،ولزوپوتليمجحاّرجلاف
دبعلبقنماشابلابقلّقحتسابيبط؛رصعلاكلذبةريبخلامالقألانم
لانيناكو.ةّماهعقاوميفهمكحةليطلّقنتو،هنماهلانو،يناثلاديمحلا
نأنودنم،ٍةحجانٍةّيلمعبماقاّملكنيشايّنلاوبتّرلازدليرصقنم
ةيونسلاىركذلايفاهيفغلابملاتالافتحالاماقأو،]289[اهنماٍّيأضفري
دعبعاطتساهنكل.]290[رلزوواهتفچيفهتيبيفديمحلادبعسولجل
ذنمدادبتسالابراحٍدهاجمكهتاباتكوهلاوقأبهسفنمّدقينأةيطورشملا
...رخآنودنمزهبصتخيالرمأحلاصمللًاعبتفقاوملالّدبتو.لزألا

تلازامو.رييّغتلاىلعنيربجملاو،نيرّيغتملاخيراتوهبيرقلاانخيراتو
،ناشالوچنيمأ-مويلاىتحانتفاحصيفيرجتديمحلادبعىلإةءاسإلا
نمزيفوأ،همكحةرتفيفهيلإءاسيناكامك-]291[كلذلجذومن
ّيسايسهنأكو؛ةاتفلاايكرتيأكرتنوجىّمسيامنمزيفوأ،نييداحتالا
...ةعاسلاثيدحلازيالهنإيأ.اننيبّيح

:ٍدحاوٍءيشىلعّلديييأريفّهنإ!؟ةعاسلاثيدحهنوكينعياذامف



...انداسجأيفترقتساةصاصرديمحلادبعناطلسلانأىلعّلدي
ةصاصرتناكنإديدحتلابملعأالو...اهعازتنايفدعبحجننملةصاصر
...نينسلاتارشعدعبراجفنالاةظحلرظتنتامبرو،المأًةّيظشتم

يجنازيمدارملةيعاعشةروص
لامكىيحيملقب

:هيلإعمتسنلف،حاجنبيجنازيمدارمةلاحريوصتلامكىيحيعاطتسا
ىلإتاحالصإلاةحئالبامّدقتنيصخشنمدحاوو،ّيسورّيكرتيجنازيمدارم
فورعملااشابولوهتزعرخآلاو؛هبلطىلعًءانبديمحلادبعناطلسلا
ةلماعملانأريغ،لوبقلالانيسهريرقتنأنمًاقثاوناك.يبرعلاتزعب
ةديرجلالخنمةضراعملاىلإلقتنيهتلعجرصقلانماهيقليتلاةدرابلا
امدنعو.ةديرجلاهذهنمهبقليتأيو؛رصميفاهرادصإبماقيتلانازيملا
رشابيل،سيرابىلإبرهلاىلإرطضارمألايفاشابراتخميزاغلالخّدت
نوجةاتفلاايكرتمالعأنمناكامنيبو.كانهنمديمحلادبعةضراعم
ىلإةدوعلابهعانقإاشابنيدلالالجدمحأعاطتساسيرابيفكروت
ىلإهتدايقّملسو،ىروشلاسلجميفًاوضعنوكينألبقو،لوبنتسإ
ةضراعملاضرألاىلعهءاروًاّفلخم؛نمّزلانمًةدمهضراعيذلاناطلسلا
،حجنيملفلطبلارهظمبروهظلالواحةيطورشملانالعإدعبوهنكل.اّهلك
يفنيضّرحملانمًادحاوهرابتعابةكرحلاشيجنمهيلعضبقلايقلأو
.]292[ٍةبوجعأبقنّشلانماجنو،راذآ31ثادحأ
،ٍةيحاننمرصقلاهيلعقدغيامبمعنييارسلابابهموزلبدارمناكامبر
راصنألادشحًالواحمسرادملايفاهيوريواهجسنييتلاةبذاكلاتاياورلابو
.ىرخأةيحاننمديدجلاليجلانم
ًاراضًالاثملكشيهنأريغ،هتايحيفبلقتلاةعرسلًاديجًالاثمناكامبر
...عقاولاهّنكل...ةيسايسلاوةيركفلاانتايحيفٍّدحىصقأىلإ



.بيذاكألابقئاقحلاطلتختًاضيأانه
فولعمنيمأ

]293[فكاعدمحمنعياتنوكلامجتحدمهفلأيذلاباتكلالثمي
يفهراهظإىلإًةفاضإ،فكاعماقمىلإهبيقتريًادننوكيلهنمًةلواحم،
ىدتقيًالثمهنوكىلإًةفاضإ،باتكلايففكاعو.اهسوبلهسبلي،هراكفأراطإ
.ناتيواستمنيتماقلانأيأ.ٍةيفاقثٍةخوخيشيفلامجتحدممامأوهف،هب

عافدلايفنوبغريسانلاف،اهرادقأضعبهذهو،تاّركذملايههذه
دوعتيتلاثادحألاف.تاركذملابتكتاذهلو،خيراتلاةهجاوميفمهسفنأنع
قفواهبيترتواهعيزوتداعي،تزيامتوتاهبجلاترهظنأدعبيضاملاىلإ
فارحناللعضختثادحألاو...مدقئطومنعاهلًةثحاب،ةديدجلاتاهبجلا
ةبعللاهذهبًاضيأوهرعشيالامبروً،اضيأبتاكلادنعروظنملااذهقفو
هنأناسنإلاكرديامبرو.هعماهتاذةبعللاهتركاذسرامتو،نايحألاضعبيف
لزانتينأًاضيأعيطتسيالهنكل،نيحلكيفًاقحمنوكينأهنكميال
.ةيلزألاةبعللاهذهنع

لوقدحىلع،وهف،دودللاديمحلادبعّودع،اذهياتنوكفكاعف
يفمويتاذًاعمناريسياناكامنيبفً.ايداموًايونعمهنمززقتي،ياتنوك
ناقشيمث،ببسلاافرعينألبقمهعمنايرجيف،سانلاضكارتي،ديزايب
،هلوخدنمعرسأياتنوكفكاعجورخنوكيو،ببسلاافرعيلفوفصلا
هجوىأرهنأللب،هباصأٍضرملنكيملو،نايثغلاهعفادتيًارفصمجرخيو
.ىلوألةرمللديمحلادبع

ثادحأءاروفقيديمحلادبعّنأبقثيلامجتحدمدنعفكاعو
.]294[هسفنبهتقثكينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31

يحالصإماقف،مهفحصيفديمحلادبعنعدنهلاوفقثمعفاددقلو
وهديمحلادبعنأو،رصمدئارجيفمهيلعّدرييدجوديرفىعدييرصم
فكاعمجرتو.ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31ثادحألعتفايذلا
.]295[ميقتسملاطارصلاةديرجيفهرشنوّدّرلااذه

ٍتانادإىلعلعفلابرثعناننإفتاحفصيرعشلاهناويدانّبلقاذإو
.ديمحلادبعاهبمهتيًةليقث
ٍديعبٍنمزنمينيرغيمه
.هرذحأف؛ملاظللودغأنأ



هيلإةالصلليتأيال،اندجسمديعبف
هدجسمٍلمأىلعتغلبو
ديمحلادبع؛ٍصفقيفيفتخيءاسّنلالثم
.هيلإلوصولاتلمأتفيكينعفصيعقاولاو
.دونجلانمًافلأنيسمخوأنيعبرأبامبرًاطاحمناكزدلي
.ٍددعالبءارمحلاشيبارطلاو،ناسرفلاكئلوأ
.ةدحاوةالصهفلكتامىلإرظناف
.ةالصالبىقبيلقألاىلعناكًافلأنوتس
.لأستالفريذبتلاوفارسإلاامأ
تافاخسلاكلتمهنمّيلعّقشي
!؟يراوتلااذهلكَِمل
.انبساحتوًاليلقناديملاىلإتجرخالهف
؟ينربخيفهآرٍدحأنمله؟نجمأتنألجر
.]296[انعاهيفيفتختاياوزلاىلإّرفتتنأف

ىلإنوعبرأهبطيحي،ءاسنلالثمصافقألافلخئبتخيديمحلادبعف
ةالصالبًافلأنيتسىلعديزيامكرتيو،نيحلسملادونجلانمًافلأنيسمخ
بجتحيٍأجلمّلكنعثحبيو،ٍريذبتوٍخذبيفشيعيو،ةعمجلايلصينيح
ناويدنمرخآعضوميفركُذامك؛زدليبارغوهو،سانلانعهيف
ةسايسلارادقمبهصخشيفرذقفكاعرظنيفديمحلادبعو.تاحفص
.اهسرامييتلاةرذقلا

.ةرظنلاهذهنعهيلختىلعةلاّدلاةحضاولاتامولعملاكلتميالو
تحتتاحفصناويدنمةسداسلاةديصقلايفهركذدرييذلايعذاربلاو
ّنأنايبللب،ديمحلادبعةميقنايبلًافارتعانكيمل؛مصاعناونع
ةطقنهذهو.ّئيسلانمأوسأوهامكانهنإ:لوقيلهوعفدنييداحتالا
هفلاخييذلا-فكاعدنعتركفقيفوتنوكينأ؛ريكفتلاقحتست
.ديمحلادبعركذيامدنعاهسفنةبلحلايف-ًايجولويديإ

نعربعتتايبأىلعرثعننأنكميتاحفصنمةريخألادئاصقلايف
:لاثملاليبسىلعلوقيوهف،تافرصتلاهذهىلعهمدن
ً؟اددجميضاملايعذاربلاىلعرثعننأنكميله:نولوقي
!ًاملعمناكلبً،اطيسبًالماعنكيمل
ناوألاتاوفلبقهردقانلهجفيكًابجع
.]297[موحرملاكلذةلودناكلب،هانعيضامًاجرسنكيمل



1922ماعتبُتكتايبألاهذهنأىلإرظنلاتفلنمانهدبالو
جرهلااهيفداسيتلاةبيصعلاةلودلاتاونسنمٍماوعأةرشعدعبيأ
ةطيلسلاتاداقتنالانعريفكتللًةيفاكتاحيملتلاهذهىرأالو،جرملاو
.]299[-]298[ةقباسلاةعذاللا

ّدشأطسواهطيحيديمحلادبعبيسرونلانامزلاعيدبةقالعنكل
.فكاعدمحمةقالعنمًةبارغوًانّولتوًاديقعت



ةمجاهميفٍريبكٍّدحىلإًاقحم،عقاولايف،نامزلاعيدبمامإلاناك
بحاصةمجاهمبهلليثمالًادادبتسانوسرامينيذلاماقامدنعو.دادبتسالا
دبعناطلسلاموحرملايأ-ميدقلاديعسنمزيففيعّضلادادبتسالا
،ةيناميالاهتزعهبجوتامبنامزلاعيدبمامإلاماق؛مهئاطخألًاريربت-ديمحلا
.ٍدحاوٍّفصيفنيملاظلاعمنوكيالىتحً،ائطخمميدقلاديعسنلعأف
يجلابناضمروركيتاتلالج

هتاداقتناوديمحلادبعيفناطلسلابهتقالعيفيسرونلاديعسزيمتي
ريبكلاهحاجنبً؛اصوصخفكاعدمحمنعوً،امومعهليجءانبأنمهريغنع
الو،ئدابملامزتليوهف.يصخّشلاعباطلانعاهدعبوةضراعملاةيعوضوميف
رثكأيفو.رصقلابارغلثمةصيخرلاةماعلاتاراعشلاىوتسمىلإردحني
يفبرهتي،رصعلاةضومادغيذلادادبتسالادقتنينيحو،ًةّدحهتاباتك
نمذختيهنإ:لوقلانكميامبرو.دبتسملاصخشبهداقتناطبرنمٍرارصإ
حابصريمألالعفامك،دادبتساللًاجذومنيعامتجالاديمحلادبعحيرشت
.]300[نيدلا

:ديمحلادبعونامزلاعيدبنيبفالتخالاويقالتلاعضاومركذبأدبنلو
ةوعدلاةمهتبيفرعلابرحلاناويدمامأهسفننعهعافدضرعمّنإ

-ةافولاخيراتبسح-مهو:هيفهفالسأدّدعيفقوةيمالسإلاةدحولاىلإ
يدنفأنيسحتخيشلا،)1878(يفاوسيلع،)1520(ميلسناطلسزوواي
هدبعدمحم،)1897(يناغفأنيدلالامج،)1888(لامكقمان،)1880(
،ةبيجعلاامبرو،ةريثملاةيفاقثلاةلسلسلاهذهتناكاذإو.]301[)1905(
يفاهنإف؛دادبتسالاةهجاوميفنامزلاعيدبراكفأتروطيتلارداصملانيبت
.ديمحلادبعناطلسللهتفلاخميفطيخلافرطانلمدقتهسفنتقولا

هتأرجهبغلبتءيرجفلاخمنامزلاعيدبهركذيذلايفاوسيلعف
،سماخلادارمقباسلاناطلسلابيرهتلciraganٍةمهادمةيلمعميظنتىلإ
.شرعلانعديمحلادبعلزعوً،اناطلسهنالعإلًاديهمت

نيدلالامجعم-مولعلا-نونفلاراديفسردميدنفأنيسحتو
تاونساهيفيقبثيح،سيرابىلإاشابديشرىفطصمهلسرأ،يناغفأ
ةيفاقثلاوةيركفلاةايحلانمباحسنالاىلعربجأنممًاضيأهنكل،ةليوط
.ديمحلادبعدهعيفٍةيوازىلإ

يفديمحلادبعضراعيوهف،لامكقمانكولسناكفيكانيأردقو



.هنمةيداملاةدافتسالايفًاعسورخّدياليذلاتقولا
ةيصخش؛ةيمالسإلاةدحوللًةيعادهسفنمّدقيذلايناغفأنيدلالامجو

لوبنتسإيفهدوجولّضفف،ديمحلادبعناطلسلاتاهبشتراثأةضماغ
.هرصبوهعمستحتكرحتي

.هدضىرخأًةراتوديمحلادبعناطلسلاعمنوكيًةراتهدبعدمحمو
كلذلو،هيفملكتييذلاطسولاىلإكلذّدرمنأنيثحابلاضعبىريو
هذيملتىلعًاضيأقبطنياموهو.كلذىلعًءانبهءارأّميقتنأيغبني
يزاجحلاطخلاعورشمنعٍةدشبعفاديهنأىرنةيادبلايفف.اضرديشر
نععفاديهنأامك،هومعدينأًاعيمجنيملسملاىلعنأىريو،]302[
رانملاةلجمللوألارادصإلايفلوقينأةجردىلإهبكسمتيوديمحلادبع
يفلصيهدجنةريخألاهتاونسيفو.ةيديمحلااهتجهلبةينامثعلايقتستاهنإ
.]303[دادبتسالابهماهتاةجردىلإديمحلادبعمول

يفقثمبيسروّنلاديعسنامزلاعيدبريثأتيفغلابنّالأانهانليغبنيو
نأًاضيأانليغبنيالأ،نكل،ٍّكشالبمهبرثأتدقل،هقبسييذلاليجلا
يتلاتايطعملارهصىلعهتردقو،هبصاخلايركفلاهملاعنعثحبن
؟ةصاخلاهراكفأىلإاهريوطتواهبيكرتديعيو،هتقتوبيفاهسبتقي

ةركفبًالّمحم،1907ماعلوبنتسإىلإديعسّالملامدق،ةيفلخلاهذهب
ٍةعماجحاتتفاو،ةيرصعلاوةيديلقتلافراعملانيبعمجتسرادمحاتتفا
هنإ.لوضانألاقرشميلعتلابهيأريفاهبءيضيءارهزلاةسردممسابٍةيمالسإ
موقيةمئاقلاسرادملاحالصإىلإقيرطلانأىريو،هرمعنمنيثالثلايف
يسرونلاديعسف.ةثيدحسرادمىلإاهريوطتو،ةيرصعلامولعلاباهديوزتىلع
ةيطورشملاوروتسدلالوحهراكفأولامكقمان"ملح"ىلعظقيتسايذلا
ىلإفرعتلاوةيصخشلاةعباتملاةصرفناويفدجو؛نيدراميفناكامدنع
ةئفيفتاميظنتلااهبتتأيتلاةيناملعلاوبّرغّتلاةجومريثأتىدم
نكتمل،اهلىثريٍلاحيفةيعرشلاسرادملاتناكامنيبو.نيينامثعلانيفقثملا
هذهتناكفً:اضيأرودصلاحرشتةيرصعلاسرادملانمنيجيرخلاعاضوأ
.انّفلختةيلوؤسمهليمحتىلعلمعتو،مالسإلانعاهتاهبشرشنتسرادملا
اذهيفرطلًادحعضيٍديدجٍّيميلعتٍجذومندوجونمدبالناكف
قئاقحسيردتىلعلمعتةديدجةيعرشةسردمنمدبالً،اذإ.طاطحنالا
ناميإلاقئاقحنيبقيفوتلاوروسجلاةماقإىلعو،ةيمالسإلافراعملاوناميإلا
.ةمئاقلاتالكشمللًاديرفًالحكلذبنوكتو،ةيرصعلامولعلاو

ةديدجسرادمحاتتفاىلعرارمتسابلمعيديمحلادبعناطلسلاناك



،لوبنتسإيفنونفلارادةعماجحتتفاو،اهلكةيروطاربمإلادادتماىلع
ةعباتمنمنيصلايفنيملسملانيكمتل؛نيكبيفةيديمحلاةعماجلاو
ةيجولويديإلاءانبىلإفدهتتناكسرادملاهذهنأريغ.يملعلامهليصحت
سرادملاتناكامنيب.ناطلسلاةفيلخللنيصلخملالاجرلادادعإو،ةيمسرلا
؛ةضراعمللٍةكرابمرداصمتدغدقةيبطلاوّةيكلملاوةيبرحلاةسردملاكايلعلا
أرقتيبنجألاديربلااهلقنييتلاةيبنجألافحصلاو،ًةمئاقةباقرلاتناك
فحصلاهذهقيرطنعو.ناويفاشابرهاطلزنميفىتحٍةلوهسب
ىلإاكريمأوابوروأنمتامولعملاورابخألاعيمجقفدتتتناك،ةيبنجألا
.ٍبيقرالبلخادلا

بقل-ةداعسلارادىلإنامزلاعيدباهيفءاجيتلاتاونسلاتناك
هجاوتيحاونلالكنمةبعصتاونس،تاططخملاهسأريفًالماح-لوبنتسإ
؛لوبنتسإىلإنامزلاعيدبمودقنمنيماعلبقو.ديمحلادبعناطلسلا
يفةلبنقترجفنا،نمرألاةلكشمّلحيفًاكمهنمناطلسلاناكامنيبو
.يارسلاةقيدح

اهاضمأ،1905زومتيفةلبنقلاةثداحنعّةيطورشملالصفتٍماوعأةثالث
ّةيملاعلاطوّرشلاةهجاوملٍةديدججراخمنعثحبيهترادإيفديمحلادبع
تاروانملاىلعهتردقاٍّيجيردتهيففعضتتناكيذلاتقولايف،ةرّيغتملا
ناكديمحلادبعف.هّدضةضراعملاتالمحهيفرشتنتو،ةّيسايّسلاةينزاوتلا
كروتاتأهرركيساموهو-ناقلبلامكحلٍةديدجٍغيصنعٍرارمتسابثحبي
ماعةينابايلاةيسورلابرحلارابخأهتعباتمكلذىلإفضأ-تاونسدعب

تاباسحريوطتلعلمعيناكهنألكلذو،جئاتنلابديدشلاهمامتهاو،1905
،يلودلاحرسملاىلعةديدجةيسايسةوقكنابايلاروهظىلعموقتةديدج
.يابروأفوؤراهبتكيتلاتاركذملانمهفرعناموهو

يسرونلاديعسنامّزلاعيدبمّدقتنيحديمحلادبعناطلسلاناك
كانهنكيملهنأريغ،لغاشٍلغشيف،رصقلاىلإءارهزلاةسردمعورشمب
لوضانألاقرشطبرةداعإيفبصياذهكٍريثمٍعورشميفددرتللٍببسىندأ
.ةيروطاربمإلاب،نمرألابالطللًائفادًاذالمحبصأيذلا

حالصإبةقلعتملاهتضيرعمّدقنيحنامزلاعيدبنأانبتكيفركُذي
.لكاشملاهسفنىلعّرجدق،1908ماعلانمناريزحوأرايأيفميلعتلا
ىلإهبمدقتيميلعتلابقلعتيًاريرقتّنأبلوبقلالهسلاريغنمهنكل
همالكوهيقيقحلاببسلاناكامبرو،ةبقارملاتحتهعضولمهعفديرصقلا
ايلعلاةقبطلايفنييطارقوريبلانيفظوملاعمتالماجملانعديعبلاوحيرصلا



،ّداحلابولسألااذهلثملنيّئيهماونوكيملمهنأحضاولانمو،رصقلانم
.مهتظيفحكلذبراثأف

دعبو،رادكسأيفةيلقعلاضارمألليشاطپوطىفشميفعضُو
ىلعًءانبوً،ايلقعميلسّهنأنّيبتٍّينمرأٍبيبطلبقنمكانههصحف
ناكو،هتياهنىلعفرشأدقناريزحرهشناك.نجسلاىلإلقنهريرقت
تءاجذإ؛طقفدحاورهش1908زومت24يفيروتسدلابالقنالانعهلصفي
نأىلعّلدتل،هتراظنيفيسرونلاديعسل-نمألاريدم-ةيطبضلارظانةرايز
نإف،اشابلامالكبسحو.اهمييقتيرجيرصقللاهمّدقيتلاتايصوتلا
،ءارزولاسلجميفهيفرظنلامتيسنامزلاعيدبنممّدقملاعورشملا
بتارهيلعضرعو.اهحاتتفامتيسيتلاةعماجللًاسيئرهنييعتيرجيسو
نأىلإهعورشميففدهيّطقنكيملف،هضفرهنأالإرصقلانميرهش
ًادبأمهفينلاذهينغتسملاهفّرصتنأيعيبطلانمو،ٍّيرهشٍّبترمبطبتري
.اهتاّبترموةلوّدلافئاظوىلإهيفّلكلاّعلطتيٍماظنيف؛رصقلايفظومنم

ةرطيستفعضو،ءاقللااذهبقعةيطورشملانالعإكلذدعبمتمث
كلميالّديقممكاحنآلاوهف،ٍظوحلمٍّدحىلإةرادإلاىلعديمحلادبع
9رمتستوةيطورشمللنامزلاعيدبةلمحأدبتانهو.ةقلطملاتايحالصلا
دّدجتنممغرلاىلعو.ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31ىتحرهشأ
حاتتفاو.رونلاريملًاعورشمتيقباهنأالإ،ءارهزلاةسردمنعثيدحلا
ًاتهابًاساكعناهرابتعانكمي1950ماع-كروتاتأةعماج-مورضرأةعماج
.]304[عورشملااذهل

:انههلوقديرأام
نمنيثالثلاوةيداحلاةنسلايفلوبنتسإىلإمدقنامزلاعيدبّنإ

فصاعلانمزلايفيأ-نيثالثلاوةيناثلاةنسلايفو،ناخديمحلادبعمكح
يفسرادمحاتتفالوحهريرقترصقلاىلإمّدق-ٍكيشوٍبالقنابدّدهييذلا
ةّيضرأوىرخأةبسانمةانقنمريرقتلاميدقتمتولو.ةيقرشلاتايالولا
ديمحلادبعمنتغيّالأدعبتسملانمناكل،بسانمنمزيفو،ىرخأةبسانم
راصنألاءانبليبسيفّلقألاىلعةمزاللاةيّدجلاهريعيّالأوعورشملااذه
لوبنتسإىلإلوضانألاقرشءانبأراضحإبرمأيناكيذلاوهو،نيصلخملا
تايالولايفءاسؤبلاودبلارئاشععفديو،مهرئاشعسرادميفمهميلعتل
شيجلابتارمىلعأاوغلبيلةيديمحلاةيولألاىلإمامضنالاىلإةيقرشلا
.]305[ةيندملاو

يفكتاهنمةدحاولكوةيساقلابراجتلاهذهلكنممغرلاىلع



يفهزجح-نامزلاعيدباهشاعيتلاو،ديمحلادبعدضةوادعلاديلوتل
نإف-كلذريغو،هعمقيقحتلاو،نجسلايفهؤاقلإو،ةيلقعلاضارمألاىفشم
هماكحأيفقلطنادقف،نيضراعملانمهريغنعهزيمتًةماهًةطقنكانه
ٍةيضقىلإةضراعملاليوحتنعٍرارصإببّرهتو،ئدابملانمديمحلادبعىلع
.ٍةيصخش

ريغ،داقتنالابهلوانتيو،ديمحلادبعةرادإيفدادبتسالاىريناك،معن
.بالقنالاءاوجأيفهنعثيدحلاطيحتيتلاتاغلابملاًاضيأكرديناكهنأ
،هيلعهركأًايئزجًادادبتساناك،تارظانملايفهآرامك،ديمحلادبعدادبتساو
رثاكتي؛هلاقعنمتلُفأاذإ،يربجلافيفخلايّئزجلادادبتسالانكلو
هديرينكيملولوقلطملادادبتسالادلوتيو،ناكملكيفرشتنيو،ايالخلاك
.دبتسملا

ديمحلادبعةرادإلنامزلاعيدبةبراقمسيقننأمهولانمفً،اذإ
شحولاةرظنو،ةدّمعتملاةزيحتملاتابراقملابدحاولالجرلامكحىلعةمئاقلا
ًادادبتساهنوكودعيالهرظنيفديمحلادبعدادبتساو.زدلييفعباقلا
ناويدبّلثمتمديدشٍّيفيكٍدادبتسانمدعباميفهاريامبًةنراقمًافيفخ
.يفرعلابرحلا

نميقلامدنعنامزلاعيدبّنإ-هبالطنم-روغنوسىفطصملوقي
ديعسيأ:لاقفديمحلادبعركذ،هدادبتساودحاولابزحلامكحيسآم
كلًءازجلّمحتف؛ّدبتسمهنإهنعتلقوً،اقفشمًامكاحتضراعدقل!ّدلبتملا
.]306[ديدّشلادادبتسالااذه

دبعبنامزلاعيدبيأررغنوسىفطصمانللقنيرخآعضوميفو
يفهلوعدأو،ّيلوديمحلادبعناطلسلانإ":ةيلاتلاتارابعلابديمحلا
نعىضرتنأكلأسأبراي:ٍحابصّلكيئاعديفهركذأو،ةصاخلايتيعدأ
عيمجنعو،نيدلاديحوناطلسلانعو،ناخديمحلادبعناطلسلا
.]307["نيينامثعلانيطالسلا

ام،هرظنيفًايلوديمحلادبعناطلسلانوكنعىرخأةقيثويفو
دحأرشن":لاقف،رنيهاشنيدلامجنل-ًاضيأهبالطنم-ولعنسحمهركذ
ٍةّدشبهيفهمجاهيلوبنتسإيفديمحلادبعناطلسلانعًاباتكنيفلؤملا
لاقونزحلاهيلعادبذاتسألاهبعمساملف،تارابعلاعذقأبهيلعلاهنيو
هارأانأو،ٍملسمنويلمنيتسلًةفيلخديمحلادبعناطلسلاناكدقل:انل
.]309[ًاقحلم]308[ًابوتكمهنعرشنو."اٍّيلو

نعهتاعانقرييغتىلإةجاحلانميسرونلاديعسهبرعشامو



؛ةيطورشملامسابدحاولابزحلادادبتساتاونسدعبديمحلادبعناطلسلا
ولو.صاخشألانعًاديعباهنمهقالطناو،ئدابملابهقلعتٍديدجنمرهظي
ٍعضويفحبصأل،فكاعدمحمكيصخشلارابتعالاىلعًةمئاقًةضراعمسرام
امكًاضيأٍّيصخشٍراذتعاىلإّرطضيسوأ،هلاوقأنععوجرلاهيفنكميال
ىلإقوقحلابًاكسمتمهتافرصتيفناكيسروّنلاديعسّنكل.قيفوتاضرلعف
هذهةفرعمىلإقيرطلاهلرينتيتلايهنآرقلاميلاعتو،اهّتيدوبعةجرد
ناكهنأةليوطماوعأدعبةيتاذلاهتريسيفحوضوبنلعأكلذلو.قوقحلا
.فدهلاأطخأهنكل،دادبتسالادضفوقولايفًابيصم

نمنابلاطامهو-ءايضونسحماهبتكيتلا-بوتكم-ةلاسرلاهذهو
:نيسّردملادحألاؤسنعباوجلالوانتت1953ماع-نامزلاعيدببالط
اهلكهتايحيفًايساسأًانوناقانذاتساهذختايذلالوألاروتسدلانإ:ًالوأ
ءاطخألا":لوقيوهو،ناطلسلابنظلانسحيناككلذلو،ميركلانآرقلاوه
،"ناطلسلاىلإاهتبسنزوجتالناطلسلادهعيفةموكحلالبقنمةبكترملا
لواحو.(...ىَرُْخأَرْزِوٌةَرِزاَوُرَِزتَالَو..)ةينآرقلاةدعاقلاىلعًادمتعم
يفاهيلعًاهركمناكهنأىلع،هنمتردبيتلاءاطخألاضعبليوأت
.هيضراعمةهجاوم
ةيرحلاىلعهتوقلكب1908ماعةيرحلاةيادبيفانذاتسأىنثأدقلً:ايناث
لاقو،ةماعلاهتاباطخيفةيرحلاكلتىلإسانلااعدو،ةعيرشلاةرئاديف
،ةعيرشلاةرئاديفةيرحلايأنكتملنإ":ةيعرشلاةيرحلاكلتيفلاخمل
ىلإلوحتي،دادبتسالابهومتمصونممفيفخلايئزجلايربجلادادبتسالانإف
،ةفلتخملاكشأبهنوسراميفعيمجلاّمعيلماسقنالابأدبيو،ديدشٍّيلكدادبتسا
."قلطملادادبتسالادوسيوةيرحلاتومتو
همادعإلجأنمدقعيذلايفرعلابرحلاناويديفنلعأانذاتسأّنإىتح
ًةفلاخمتناكوأ،نييداحتالادادبتسايفدسجتتةيطورشملاتناكنإ":ًالئاق
."ّيعجريننأايندلادهشتلف؛ةعيرشلل
لبقسحلا-قبسملاسحلانمٍعونبانذاتسأكردأتقولاكلذيفً:اثلاث
روهظةيادبرّوصتو،يبنجألادادبتسالانميمالسإلاملاعلاصالخ-عوقولا
ىّنمتو-ةدحتملاةيمالسإلاتايروهمجلا-ةدحتملاةيمالسإلاريهامجلانمٍعون
ةيرحللهدييأتوهمارتحاىدبأو،هتوقىلعأبخرصو،اهبرعشو،اهلوصح
،ةيمالسإلاةيبرتلاىلعموقتاليتلاةيرحلانإ":هتاباطخيفرّركو،ةيعرشلا
."قلطمدادبتسااهناكمرهظيسو،تومتوةايحلاديقىلعىقبتنل
ةعانقىلعناكهنأ،هلاوحأنمكلذانكردأو،انذاتسأنمانعمسدقلً:اعبار



امب؛ءايلوألادادعيفنيطالسلانيبنمناكديمحلادبعناطلسلانأبةمات
ةيبنجألاىوقلاوسئاسدلاةهجاوميفتابثلاو-ةريصبلا-تاعانقلانمهرهظأ
بتارملاوحنةيقرشلاتايالولايفةسئابلاةيودبلارئاشعلاهقوسو،ةديدشلا
مئادلاهروضحو،ةيديمحلاةيولألاىلإمهمامضناب،ايلعلاةيندملاوةيركسعلا
يفيونعملاهذاتسأهربتعيٍخيشدوجوو،ةيديمحلاعماجيفةعمجلاةالص
خيشيدنفأرفاظخيشلاو،ىدهلاوبأخيشلانوكينأيغبني-زدلي
ملاعلانممظعألامسقلاةفيلخهرابتعابةريثكلاهتانسحو-أ.م،ةيلذاشلا
.يمالسإلا

ًاسماخًادنبيوحي،هتاعبطضعبيفتارظانملابقحلملابوتكملااذه
دبعلًةعسمجارتلارثكأيفنامزلاعيدبةمجرتنمهلقنأ،ةيمهألاغلاب
:يلليدابرداقلا
نعوديمحلادبعنعهتاباطخيفملكتدقناكاذإف،ءاطخمدآينبّلك
نأامكف.ةيمهأالبىقبيكلذهمالكنإف،اهيلإرطضاةميسجءاطخأ
ةرشعلانممهنعهللايضرريبزلاوةحلطويلعنيبتعقويتلاءاطخألا
ءاطخأكلذكف،ةيمالسإلامهتّوخأةقيقحيفرثؤتالةباحصلانمنيرشبملا
ًاروحمنوكتنأنكميال،ديمحلادبعموحرملاناطلسلاقحيفانذاتسأ
.]310[ضارتعالل

دّدجهنأودبي)1953-1908(ًاماع45ةليطعقويذلالازلزلانإ
ةيلاتتملاتامدصلاوتاباصإلاوهّفلخيذلامصألاغارفلاو،ديمحلادبعةروص
ناكيتلاكلاهملا،ىرينأديرينملحوضوبتّنيباهنأنمدبال؛هدعب
عاطتسافيك،رابتعالايفذخأننأانهيغبنيو.اهدصلواحيناطلسلا
هتابراقميفهنألةقيقحلاوحنههجوريدينأيسرونلاديعسنامزلاعيدب
.ئدابملانمقلطنياهلك

،قيرطلاوهاذه،معن؟باوثلاىنعمانهأطخلالمحيالأً،اريخأو
.صالخإباهيلعريسلاعباتينملالإاههجونعفشكتالةقيقحلانأالإ

مودقبةقلعتملاءارزولاةسائرفيشرأقئاثولجأنم:ةظحالم
:زامنوسميلس:ىلععّالطالامكنكميلوبنتسإىلإناونميسرونلاديعس
kö:لوبنتسإيفىلوألايسرونلانامزلاعيدبةايحبةقلعتملاقئاثولاضعب
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اهوبلجيتلابئاصملاىركذالولو،يتحاساوأَّرب،يناكماولتحانيذلانإ
!مهركشبتمقل؛ةلودلاونيدلل
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

؟زودنوكاقآبتاكلافرعينمهذهانمايأيفيقبنإيردأتسل
DikmanYıهتياوربًةأجفةرهشلاتاجردىقترايذلابتاكلااذهةصقو
ldızıيليامكيهةيكرتلابادآلاوةغللاةعوسوميف1930ماع:

،1958ماعةرقنأيفيفوتو،كينالسنمنيرتاكيف1886ماعدلو
ريهاشميفGöusaنيدلاءالعميهاربإركذي؛ينوعسينأيلصألاهمسا
يفيئادتبالاهميلعتمتأنأدعب.كبيردقيشابكنبلاوههدلاونأكارتألا
يفهتساردعباتمث،يپاكيرغأيفبرصلاةيدشربقحتلاكينالسوزاراس
يفهميلعتكرتهنأالإ،يللوقوةنردأويارسةطلغيفةيبرحلاةيدادعإلا
كانهقحتلاو،سيرابىلإهجوتو،هضرمببسبةيبرحلانميناثلافصلا
مث،لوبنتسإىلإداعوًاضيأاهكرتهنكلو،ةليمجلانونفلاوقوقحلاةساردب
كرتشاينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ31ةثداحدعبو.كينالسىلإيفن
.]311[..ً.اعوطتملوبنتسإىلإهجوتملاةكرحلاشيجيف

ريسلانأتابثإلاذهنملضفألاثمكانهنوكينأنكميله
تراسدقةايحلاهذهنوكتنأنكميلهو؟ءايبغألاعادخلبتكتةيتاذلا
أدبو،يشابكنبهدلاو،كينالسيفِدلُو...؟لكاشمالبطيسبلالكشلااذهب
يفكلذينعياذامف،لوبنتسإيفبرصلاةيدشريفّهمتأهنكلكانههميلعت
ًةأجفو...ةيتاذلاهتريسنماذهنعحيملتيألدوجوال؟ينامثعلاعمتجملا
هيأرريغيمث،اهكرتيوضرميمث،ةيركسعلاتايوناثلايفهسفنىتفلاىرن
ًائيشققحينأنودنمنطولاىلإدوعيكانهنمو،سيرابىلإهجوتيو
ريبكلاقلقلاببسامىُرت.ةيمالعإلاةايحلاناضحأيفيمتريً،اريخأو،ركذي
انلباقيًاضيأو...؟ٍقيقرٍءاشغكانفلؤمةايحبناطيحينيذللارارقتسالامدعو
...انمجارتيفقبطملاتمصلا

،يناثلاديمحلادبعناطلسلادهعيفةعذاللاوةضراعملاهتاباتكببسبو
يفًاعوطتمهدجنمث-؟اذهيفنيأ،نكلو-هسأرطقسمىلإىفني
ماعشرعلانعناطلسلالزعللوبنتسإىلإهجتملاةكرحلاشيجفوفص

لوضفلاهسفنيفدجينمو...ٍباوجالبلاؤس!؟عوطتلااذهاذاملف،1909
لاقياممريثكلاىلععقيس،ةقالعلاتاذمجاعملانمةيتاذلاهتريسةعباتمل



باونلاسلجميفًابئانناكهنأانهركذننأيفكيهنأالإ،بابلااذهيف
هركذىلعيتأنسامباذهطبرنامدنعف.1946ماعلاىتحو1932ماعلانم
.نٍيبجقرعّيأبو،ماقملااذهبستكافيكنوكردتسً،ايلات

لواحت،ًةتماصتلازامهتايحنمًاماع22يطغتيتلاةحوللاو
ةيروطاربمإلاخيراتيفٍنرقلوطأماتخيفهتايحةريسف.حاصفإلا
الو،ةريثملاتاءوتنلانمٍةيلاخٍةيداعٍةياكحىوسنكتمل)1886-1908(
؟رومألاهذهيهام،نكلو،كرحتتًارومأاهحطستحتيفختاهنأنمدب

هنعثحبأيذلارسلاهتحتيفخيناونعىلعيانيعرّمستتً،اريخأو
اقآبتاكلاو،"ناطلسلاىلإيقيرطيف":قاروألاةّرفصمٍةميدقٍةلجميف
.]312[زودنوك

يفنحنف،يروتسدلابالقنالااهيفلصحيتلاةظحللانمةلاقملاأدبت
عمرظتني،زدليرصقيفةروهشملاةريحبلامامأ1909ماعناسين24
.ليقثّمغو،ثيبخكّرحتءاوجألادوسي.اهيفعوطتيتلاةيركسعلاةدحولا
ناطلسلالزعىوتفاهدييفويارسلاتلخديتلاةئيهلاةيامحلانهوهو
هنيمينعو،اشابيناتبوتدعسأDraçبئان:مهنمفرعيو،شرعلانع
كاذتقونكيملفً.ابرعنيرخآلاّنظيو،هوصهرقليوناميإيدوهيلابئانلا
نمامهيلإفرعتننيحيف.هرمعنمنيرشعلاوةيناثلازواجتيملًاثدحّالإ
روتانيسلاامهوًاضيأيارسلاةقيدحيفناكيذلاكيبرايقوأيحتفلَبِق
تمكحفراعناتسيزالبئانو،نايعألاسلجموضعيدنفأمارآينمرألا
.]313[اشاب

كانهتناك؛نيياملاتاجردهاجتابنوكرحتيةعبرألاءالؤهناكامنيبو
ىتحماوعألالواطتتًةأجفو،هتايركذرئاتستحتكرحتتثداوحلاضعب
كسمتيف،ىلدتتيارسلاناردجىلعةقلستملانازرطلابحاهنأكوهيلإلصت
يمتحينأحجرألاىلعديريو،ةملظملاهتلوفطتاباغيفصوغيو،اهضعبب
...اٍّيلخادًابينأتيناعيهنأحضاولانمو،اهب

دوسألاّهلظهلىءارتيو،ديمحلادبعناطلسلاىقتلادقهباذإو
ً،اماعرشعةسمخوأرشعةعبرألبقاهدنعفقييتلاةذفانلافلخ
نآلاهبطيحتامنيب؛شكرزمقاطنهرصخيفناكتقولاكلذيفهنكل
ةليوطلاناطلسلاعباصأهدييفاهمويناك،ةيئاوهشيطارخوناتلبنق
...هتبالصوحالسلاةوفجهألمتفنآلاامأةمعانلاو

هعمنكيملو؛ةرشعىدحإلاهتاونسبةقيدحلالخدي1897ماعيفو
ليجستلاهحنميلناطلسلاعمملكتيسرصقلانمبّرقمصخشىوس



ةعضبراجشألانيبنمًةأجفامهمامأرهظيف،ٍةيلخادٍةسردميفلوبقلاو
،مامألاوحنًاليلقهمسجبينحني،ليحنلجرزودنوكاقآرظنتفليف،ٍلاجر
يفلعفيامعهلأسيولجرلااذههوعديف.قينألاهسابلوهتيحلبزيمتيو
،ناطلسلالباقألتئجدقل":ٍةجاذسوٍةءارببزودنوكاقآهبيجيف،ةقيدحلا
."يندعاسينأهنكمييذلاديحولاوهو،ةسردملاىلإباستنالاديرأ

ناطلسلاىلإثدحتيسهنألجرلاهنئمطيف،ىتفلاةسامحبلجرلاُُّرسي
ذقنيو-تقولاكلذيفٍةسردملضفأ-يارسةطلغيفهليجستبرمأيّىتح
نمرادقمبهلرمأيويشابكنبةبتربشيجلايفهنيعيو،يفنلانمهدلاو
يفتحتفتدقوهتيبىلإداعمث،ٍتارموٍتارملجرلاديىتفلالّبق.لاملا
ىرشبلاّفزيفيكٍكردمريغ،ناطلسلارمأهديبو،راهزألافالآهقامعأ
وههديلبقيذلالجرلانأةأجفكردأ،قيرطلاطّسوتنيحو.هدلاول
.هسفنديمحلادبعناطلسلا

نمٍّيريصمٍفطعنميف،ردقلااهيفهلمستباًةعئارًةظحلتناكدقل
بحاصركذيىقبيسهنأمتننظنإنوئطختمكنكل.زودنوكاقآةايح
.هتايحةليطريخلابهملقىلعوهيلعلضفلا

،ىرخأًةرميارسلاةحاسيفهرمعنميناثلادقعلاةيادبيفوهاهف
لّوحيذلاهسفنةقيمعلاتارظنلابحاصعرافلالجرلاىلعهحالسبوصي
مويلاكلذديمحلادبعنأعقاولاوً.اعئارًايروطسأًالُّوحتٍمويتاذهتايح
يتلاسرادملانمجّرختيذلاءشنلاديىلعشرعلانعلزعينكيمل
.مهيديأيفًةبعلاهلكةيروطاربمإلاريصمناكلب،بسحفهسفنباهحتتفا
ينوساملامكحلانإف،نوكرازيريثريدقلاثحابلاناسلبثيدحلااندرأاذإو
ىلإاهعيطقتو،ةلصقملاىلإةينامثعلاةلودلاعفدبموقيل؛شرعلاملتسيناك
.]314[ٍتاونسعستلالخاهيلإفّرعتلانكميالءالشأ

نمتاينيعبرألايفمهسافنأاوطقتلينأايكرتيفقثمىلعناكاذكهو
.هتمواقملواحيناطلسلاناكاماوكرديل،يضاملانرقلا

يدركلاملاسصالخإ
شرعلانعهلزعدعبديمحلادبعناطلسلايضميثيحينيتالعرصقيف
-رصقلاسارحطابضنم-يدركلاملاسقلطأ،كينالسيفّةيربجلاهتماقإ
نأرمألايفبيرغلاو.اهفدهغلبتمللايتغالاةلواحمنأالإ،هيلعرانلا
ىقلتو،ديمحلادبعةدعاسمبةيركسعلايللوقةيوناثىلإبستنااذهًاملاس
يذلاصخشلااذهماقلالقتسالابرحتاونسيفو.هنمةيلامتانوعم
ًىهلميفنافزعياناكنيَّينمرأنَيفزاعلتقب،يجبوطلاملاسمسابًاضيأفرعي



دبعناطلسللسرحطباضتنك،كبفصاو:رظنا.ببسالبدوعلاىلع
.ينيتالعرصق:ديمحلا
.29ص،1966لوألانوناك،11:ددعلا،ةيخيراتلاةايحةعومجم



صالخللديحولاليبسلانأىرت:ٍبيرغٍمهويفةقراغةيبوروألالودلانإ
ةيمالسإلاةفاقثلانأحضاولانمهنأعم-اهتراضح-اهتّيندملوبقيفنمكي
.اهتفاقثيفامرادقمبرصعلابقيلتيتلاةدايسلاةيلباقاهيفةينامثعلا
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

تشوشتنممدحاو)1964-1881(يابروأفوؤرةيديمحلالطب
،نكلو.نيدايملاةددعتمةيصخشلاديمحلادبعناطلسلامهفيفمهراكفأ
نمهدلاونأنممغرلاىلعو.برقنعناطلسلاةفرعميفظحلاهلناك
فوفصىلإمضنا-فوؤر-هنإف،ناطلسلابًابجعمناكةصاخلاةيرحبلا
فسألاعماننأريغ.هيلعءارتفالادودحغلبتراكفأيفسمغناو،ةضراعملا
ةسائرلاماقمىلإلصودقف،راكفألاكلتبهكسمتىدمفرعننأاننكميال
هتدوعدعبو،جراخلاىلإهّجوتفلمعلانعدعُبأمث،ةيروهمجلادهعيف
.هتمصىلعظفاحينأرارصإبرثآ؛كروتاتأةافودعبايكرتىلإ

مليابروأنأاهروطسيفنيبتهتافودعبترشنيتلاقئاثولانأالإ
.ةلودلجريَنيعبهيلإرظنيلبةيرحبلاةذفاننمناطلسلاىلإرظنيدعي
طوغضللىربكةميقاهلالظيفيفختفيسلاديمحلادبعديلقتمسارمف
ىربكلاتانزاوتلاةسايسيفةراهمبهتمأبلخديلناطلسلااهسراميناكيتلا
ريبكلاغارفلادعبالإكلذكرديملو.اهتنيكسوهدالبنمأاهبظفحييتلا
.شرعلانعهطوقسهّفلخيذلا



(يناثلاناخديمحلادبعناطلسللفيسلاديلقتمسارمرهظتٌةيرفح
L’illustration(.

:ناطلسللىلوألاهترايزبقعيابروأفوؤراهنّودتارابعلاهذه
ةطراخكانهتناك،ةريبكلالابقتسالاةفرغطسوةعساولاةلواطلاىلع
،يرحبلاامهعازنيفةينابايلاةيسورلابرحلاةيفارغجضرعتKipertعقومل
يتلامالعألاتّتبثدقو،راحبلانماهدحيامونيفرطلايضارأاهيلعرهظت
ةبقاثلاهتارظنتناك.انيلإرظنوةطراخلانعهسأرعفر.تاوقلاعقاومنيبت
ىتح.هيفركفنامديدحتلابكرديهنأكوودبيهلعجتهئودهىلعهترطيسو
نإ":ًالئاقعابطنالااذهنعّربعهسلجمنمجرخامدنعاشابمانغبنإ
هراكفأنعربعينألبق؛هءارآوهبطاخمراكفأفرعينأديريمكناطلس
."هئارآو
هتاملكيطعيوملكتيناكو،يدووادلاتوصلابفرعيًانشخهتوصناك
؛هيلإنأمطااذإف،باوجلابيفتكيالامدنعهلاؤسةرئادعسويو،اهقح
كلذنيبي،ةلباقملايهتنتامدنعو.هسأرنمةراشإبرخآلاؤسىلإلقتني
عضاوتلاوفطللادودحنمأدبييذلامارتحالاو.هسأرنمةكرحببدأب
.هتيصخشيفراقولاةروصهطيحمنقلي
انتلباقميفسيئرلاببسلاوهو،ةرئادلابرحلانعاشابمانغبلأسيناك
اهنعربعف،يكريمألاناطبقلاباجعإعزتنتنأبةليفكةلئسألاتناكو.هّايإ
يتلاتامولعملاهذهكلتمينأعاطتسافيكً!ابجع":هلوقبانبىلتخاامدنع
ةباجإلاىلإلصوتيملو،"!؟لاجملااذهيفنيصصختملاوءاربخلاىلإجاتحت
.]315[نآلاىتح

نيحيف،هيلإنيبرقملاىلإهثيدحيفناودبيةيويحلاوطاشنلاناكو
هجوىلعىلوألاةرمللمهارينمو،ءابرغلاعمزجوملاوليلقلاهمالكبزيمتي
طاسوأيفمالكلاةلقبنوزيمتيًامومعنوينامثعلانيطالسلاو.صوصخلا
.لاثملاليبسىلعلوألادارمناطلسلانعروهشموهامك؛ةماعلا

،ريثأتلاىلعةميظعةردقبّعتمتييناثلاديمحلادبعنأً،ادجنّيب
هراوغأربسو،همامأفقييذلاءرملاةيصخشفاشتكااهبعيطتسيةسارفبو
ال:هيفكلذنودكؤيهوقتلانيذلابناجألامظعمو.هتافرصتوهبولسأنم
هيقتليامدنع،هعانقإنعديمحلادبعزجعيصخشكانهنوكينأنكمي
.هجولًاهجو

هتوطخ1905ماعيشابزويةبتربناكامدنعيابروأفوؤراطخدقل
امىلععّلطنلف،اشابمانغبعمزدليرصقيفديمحلادبعءاقللىلوألا



:يابروأفوؤرمالكنمكلذدعبثدح
ةبترمانغبناطبقلاحنمو،يشابزويلاةبترىلإًاثيدحتعفرتدقتنك
ةيحتللفقنمسارملابةصاخلاانسبالمبانكو،لوطسأللًاشتفمهنييعتبماقمئاقلا
ببحملايدووادلانشخلاتوصلاكلذىلوألاةرمللتعمسثيح،ةيمسرلا
نيميىلعةبهذملاكئارألاىلإًاريشم،"سولجلاباولضفت":هتدارإانغلبيوهو
،اغآردانتاميلعتلًاذيفنتتارمثالثهتدارإراركتانرظتنا.اهراسيوةلواطلا
اننويعو،ةيناطلسلاةدارإلارظتننانيديأاندقعدقونيرواجتمانسلجمث
هتمجرتيذلاريرقتلاصنناك.ملحيفتنكدقف،انأامأ.انمامأةبوصنم
تاراشإهيلعو،ءوضلانمةعقبيفةلواطلاىلعةقباسلاةليللايفمانغبل
.كراعملابةقلعتملاةصاخلاءامسألاتحترمحألاربحلاب

:ةريثمةطقنىلعهديكيبفوؤرعضيانهو
ةيزيلكنإلاديجيناكاملو،ةيزيلكنإلابناطلسللًاريرقتلاريمألابتكدقل

ناطلسلاغرفت،رصقلانماوجرخامدنعو.يارسلاىلإهمدقوهمجرتدقف
ءامسألاوةمهملاتامولعملاتحتءارمحًاطوطخعضوو،ريرقتلاةءارقل
بلطينكيملديمحلادبعناطلسلانأىلعلدتةثداحلاهذهف.ةصاخلا
.سانلالاغشإدرجملوأً؛ابناجاهحرطيلريراقتلا

:لوقيفعباتيمث
ةنسلاكلتيفتمقيننأل؛زازتعالاوةعتملابيروعشانهيفخأنلو

ريبكلامامتهالاكلذانناطلسهبمتهايذلاريرقتلاكلذةمجرتبةركبملا
]316[.

ٍرمأباشابمانغبناطلسلاّفلكدقف؛انهابتناتفلتىرخأةطقنانهو
تاحاسىلعةعوضوملاتامالعلاتناكنإاوققدتلف":هيفدروٍّيناطلس
."همدقيذلاريرقتلاعمًةمجسنمو،حيحصلالكشلابةعزومبرحلا

برحلابهمامتهاوناطلسلاةعباتمىدمانلسكعيكلذدعبهارنامو
:ةينابايلاةيسورلا

،تايارلابتريمانغبناكو،مامتهالكبانتاكرحتعباتيناطلسلاناك
هتايحنمًارطشاهيفىضمأيتلاةديعبلاراحبلايفةلوهأملانكامألازيميو
تامولعملاثدحأىلعًءانبنيفرطلاىلإدوعتيتلامالعألاتبثيو،ةينهملا
.ةدفاولا

وهو،دعابتملكشبةلواطلايفرطىلإنادنتستناطلسلااديتناك
-يناطلسلا-ينويامهلالوطسأللًاشتفمهّنيعيذلايكريمألاراحبلالامعأعباتي
ىلإهبثدحتأتنكامبًاضيأمتهيهنأهتدارإنمتكردأمث.مامتهالكب



لكشبمالكلااوديعأ":هتمجرتيذلاريرقتلابهمامتهابناجىلإاشابمانغب
."ةحضاوتاملكبو،أطبأ

.كيبفوؤرةشهدردقبةينقتلاهذهنمًاشهدنممانغبناكدقل
ةيوقلاهتركاذبديمحلادبعناطلسلاركذت؛جورخلاوةيحتلاباومهامدنعو
نباتنأله:كيبفوؤر"ً:اماعنيرشعلاوةسمخلااذباشلاةبيجعلا
كلىلاعتهللاردق":ًالئاقهلوعديف،ديدحتلاب،معن."؟اشابرفظمدمحم
."قيرطلااذهيفبتارملاىلعأىلإولعتو،ةمألاونطولامدختنأ

اهنأالإ،اهدنعفوقولايعدتستالةيضرعةثداحلاهذهتناكامبر
ةلودلالجراهبلغشنييتلاةقيقدلالئاسملامجحعئارلكشبانلحضوت
عضولاهتوفيال،ملاعلايفثدحيامةعباتمبناجىلإف،ريغصلاهرصقيف
.]317[هدنعباشطباضليلئاعلا

هنإىتح،ةضرغملاتاياعدلايفةيرحبلجركيابروأفوؤرطرخنا
ءارشبهمايقنماهبستكايتلا-ةيديمحلالطب-هترهشيفهنأىسانت
نيدم؛1904ماعارتلكنإنمديجملادبعوديمحلادبعنيتيبرحلانيتصاوغلا
يلصيالناطلسلانأىلإحّمليناكاذاملف،الإو،ديمحلادبعناطلسلل
؟ةعمجلاةالصىتح

مايأيفناطلسلايلصيىتم...باشلايقيدص"ً:اموياشابمانغبينلأس
."؟ةعمجلا

لاؤسلايسفنتلأسدقف،كحضلانعتعنتماوةبوعصبيسفنتكلامت
ناطلسلاناك،معنً.اباوجهلدجأنأنودنمتارموتارمهسفن
يفنيملسملاةفيلخو.ةليلققئاقدبناذألالبقهفلحمىلإيتأيينامثعلا
.]318[؟هلفحميفنوكينيحيلصيناكنيأ،نينمؤملاريمأوملاعلا

يفلخديملةيديمحلالطبنأنمًاحوضورثكأةرابعكانهلهف
يفمكاحلالفحمهراسيىلإىأرناكل،لخدولهنأل؟زدليدجسمهتايح
نمهتالصيفهتيؤرنكميثيح،درولاراجشأنمهيديبهعنصٍصفق
حيملتلااذههنمردصينأبنجتينأذئذنيحهناكمإبناكو،هنابضقلالخ
ماتخىتحىقبينأو،ٍملسمٍصخشىلعحيرصلاءارتفالاىلإىقرييذلا
.]319[مهتماقتساىلعةظفاحملااوعاطتسانيذلانيردانلانمهتايح

ساسأىلعديمحلادبعناطلسللكيبفوؤرةموصخرسفنامبرو
.رابتعالاعضومانهو.رصعلاكلذىلعرطيسيناكيذلاماعلاوجلا

سيلهنكلو،ّرملاثمالإوهاماذهةيديمحلالطبفرصتنإ
ً.اديحو



...يدنعمهنيبقرفال،يئانبأوأيتمأ
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

بألاٍسأيبنورظتنيةيروهمجلايفقثمنملوألاليجلاناكامنيب
اذهاودجولهف،ّمألاناضحأيفناولّسلانعاوثحب،دعيملوباغيذلا
...فالخهيفرمألا؟ناولسلا

يناثلاديمحلادبعنإف؛هوفلاخو-هرصعوفقثم-هؤانبأهّقعامهمف
نكيملنإىنعمقوقعلللهو.بألاةروصًالثممنطابلامهلقعيفىقبي
اذهاهشاعيتلاةاسأملامجحكردننأٍّامهميلودبي؟بأتيبلايف
تاباصعلالاجروتايفاملامكحىلإنييداحتالاةرادإلّوحتدهشيذلاليجلا
قحساودهشو،فصنوماوعأةثالثىوسشرعلانعهليحرىلعضميّاملو
.تاونسرشعبهدعبمهنطو

،بألاطوغضنمّرفامدنع،رشعةينامثلاهماوعأزواجتدقنكيمل
هتالاقمبتكيلّرفيهنأنيفظوملانمهثداحينمل]320[لامكىيحينلعيو
.شرعلانعهطوقسدعبالإهتيبىلإدعيملو،سيرابنمناطلسلاّدض
هّمأنأهعوريفتقلأوةنمزملاةضراعملاهلتلّوسسيرابيفكانهو
.ناطلسلالبقنمعورشمريغباصتغاةلاحشيعتنطولا
لّفكتدق؛ميدقرويغٍّيويسآٍناطلسصرحبو،يناثلاديمحلادبعّنإ
-أ.م،هءانبأ-ةديدجلاحاورألاّنإىتح،هتجوزءرملالّفكتيامكةكلمملا
ىلإرارفلانوديريو،ةميدقلاةكلمملابقلعتياملكنمنوزئمشياوناك
.]321[جراخلا

مهلاٍّمأهوربتعايذلانطولااذهبفغشّلكببألاكسمتيامنيبو
نيبوهنيبقيرفتلابنوحجنيو،بألااذهلتقلءانبألادّحتي،هيلعظفاحيو
،ةيناثلاةيطورشملانالعإدعبهشرعنعؤفكلابألالازنإّمتدقل...مهّمأ
:ٍةريصقٍةرتفيفهئانبأزجعنايعللرهظ،فسأللنكلو

عمتجاو،ميدقلاّيساسألانوناقلاطقسأو...1908ماعبالقناثدح
نكتملاّهنألو،ةطلسللناكمناديملايفنكيمل،نكلو،ناثوعبملاسلجم
نّيعملكشايكرتيفقبيملو،1909ماعيركسعلالالتحالاعقو،ًةمئاق
اذهلو.]322[باهرإللًةدعاقةطلسلاعقومنمنويداحتالاأشنأو...ةلوّدلل



نيببس؛هرمأّيلودقفيذلاليجلاامهيلإمِّلُسناذللازجعلاوةريحلاتناك
دحأ،مظانروتكدلااهبفرتعييتلاو،بولقلاقرحتيتلاتاملكلاهذهل
نأديرن":ىلوألاةيملاعلابرحلايفلامكىيحيل،ءاطشّنلانّييداّحتالاةداق
اهكرتنواهيلعهنمتأننم!؟نمل:يللق؟اهكرتننملنكلو،ةطلسلانعّىلختن
نأعيطتسيًافلخىرنالاننأل؛اهلّمحتناننكل،عمطميأاهبانلسيل؟هل
."اهلمحي

داكو،فقوملاةّديسطابحإلاوةليحلامادعناوةربخلاّةلقتناكدقل
يفيقرتلاوداحتالاهسرامييذلاباهرإلالالظيفقنتخينألامكىيحي
.ناطلسللهتيؤريفرظّنلاةداعإهقامعأيفّبدتو،مكحلا

ماعاهتباتكبأدبيتلاو،ةليللكيفيلتنأهتياوريفف
لطبف.ةزهلاهذهنعريثملكشبّملكتي؛اهمّمتينأنودنم1956/1957

عراشلايففحصلاعئابعمسي،سيرابيفوهوً،املحرصبيّباشةياوّرلا
يفقرغيوهرعاشمبرطضتف،ناطلسلاتام:!lesultanestmortيداني
:ةقيمعراكفأ
نيذلاكئلوأةايحيفربكألاسوباكلاو،ديمحلادبعناطلسلاتامً،اريخأ
؟نآلاثدحيساذام،نكلو.دوجوهلدعيمل،ةيّرحللًابلطسيرابىلإاوّرف
ىلعو،نطولاريدينأمكاحلااذهعاطتساءيشلكنممغرلاىلعف
نايدأوماوقأنمةنّوكملاةيروطاربمإلاظفحينأعاطتساءيشّلكنممغرلا
ةفيخملابئاصملايهمك،جراخلاولخادلاءادعأدّرمتّلظيفنآلاو.ةريثك
؟نطولابّلحتسيتلا

ىيحييأ-سيرابنمدئاعلاباشلاىلإةياورلايفةاتفلاثيدحو
مهافتلابهعانقإاهتلواحمو،شرعلانعناطلسلاةيحنتةروطخنع-لامك
تنأةياوريفلامكىيحينأنارهظي؛هتدعاسمىلعلمعلاوناطلسلاعم
مهتقالعنعبابشلانيبةديدجراكفأيرستنأديريةليللكيفيل
.دّرمتملابابشلامتيىلعهمدنرهظيناكامبرو.مهئابآب

يذلاهسفنوهلامكىيحيف،نولوقيامك"لصألاىلإدوعتةياهنلا"
لواحو،سيرابىلإهرارفلبقناطلسلاحدميفةيرعشةديصقمظن
ىركذلاةبسانمباهمظنيتلايهةديصقلاو.]323[نويعلانعاهءافخإ
ماعءاقتراةفيحصيفاغآدمحأمسابشرعلاهئالتعالنيرشعلاوةسماخلا

1902:
تانئاكلاِهدزتلوروّرسلاّمعيلف
تاهجلاّلكمويلاروبحلابضفتلو



تافّصلايّكئالملااذهىطعأمويلاف
ةايحلاوةديدجلاحوّرلاةنطلّسلا
انناطلسرشحلامويلانلظفحاف،ّبر

ردقمهفنلاهيلإجاتحنًةنس55ىقبت1957نم1902انحرطاذإف
.هاندقفيذلابألا



!يمظعألاحماّستلاوهديمحلادبعةرادإطمنّنإ
كروتاتأ

مالقألاباحصأنمدحاوTepedenlioğluفيظننيدلاماظن
دقو،لبقتسملايفدعاوبيدأهنأىلعهيلإرظني؛تاينيثالثلايفةنونجملا
شيجلاهباتكنمةديدجلاةعبطلابنيرشعلاويداحلانرقلالوخدعاطتسا
تقولاهوعدنيذلاو،زاغلألابنوحشملاضماغلاقولخملاف.ةيسايسلاو
نمةغلابةجردبةروهشملامالقألاعمًانايحأفّرصتينأنكمي؛نمّزلاو
.ةوسقلا

يهامف،ديمحلادبعباتكىلإفيظننيدلاماظنلقنتةريثمىركذ
!؟ىركذلاهذه

ٍتالاقمةلسلسرشنبةّيّرحلاةديرجأدبت1958ماعزومت23يف
...ةيطورشملانالعإلنيسمخلاىركذلااهنإ؟خيراتلااذهاذاملف،نيدلاماظنل

ًارسيقبٍرمأنع1958زومت31يفةرخؤملاةقلحلاهذهيففشكي
هيلعتدبنأدعبديمحلادبعىلإكروتاتأةرظننيبي،مويلاكلذىتح
:ةلودلجركجضنلاتامالع
ناونعبٍتالاقماهمايأرشنأتنكو،فيصلامسوميف1937ماعيفانك
لالج-روايشاب-يصخشلاسرحلادئاقءاسمتاذيبلصتاذإ؛اينودقم
ىلإروفلاىلعاندعصو،رصقلاانلخد.)ةچهبةملود(رصقىلإيناعدو،كيب
ةيحتلاتيقلأ.ريبكلالجرلامامأانأاذإف،بابلاحتفو،يولعلاقباطلا
دبال.كتالاقمأرقأ":يللاقةلماجملانمنيتلمجوأةلمجدعبو،مارتحاب
ايحتنأعيطتست،كلًائينهف!ةيرحلانالعإدنعًاريغصًالفطتنككنأنم
."ًادبأديمحلادبعّبحتالكنأحضاوو.ديجلكشبمايألاكلت
هدييفٍنّولمٍملقبرقنيوهوٍرمأيفركفيهنأكوادبو،ًاليلققرطأمث
،تاظحلتمصلارمتساو،تماصانأو،همامأٍحوتفمٍريبكٍّيسنرفٍباتكىلع
:لوقيًةأجفقلطنامث
...هاركذىلإءيستنأكايإنكلو!كيلعسأبالفديمحلادبعهركتنأ"
:ةيصخشلايتاعانقكلزجوأدلولااّهيأينعد
ىلعشيعت،ىمظعةلودلديمحلادبعةرادإنأمايألابراجتتتبثأدقل
ًةرادإتناك؛ءادعألابةقّوطماهدودحو،ريصملاةلوهجمةريثكبوعشاهضرأ
رشععساتلانرقلارخاوأيفنوكتامدنعًاصوصخ،مظعألاحماستلابعتمتت



".
.]324[جورخلابيلنذأمث



.ٍّيقنٍهجوب؛تومأامدنعيّبرلباقأسيننأيلمأنممظعأءاجريلسيل
يناثلاديمحلادبعناطلسلا

بتكت-كلذوحنوأٍرعشنمتيملاهبىثُريام-يثارملاتناكًاميدق
برحلالالخساويسيفتبتكةاثَرملاهذهو،بورحلايفمئازهلابقع
:اهمجرتتوسانلارعاشمسكعتٍةآرمكتناكف،ىلوألاةيملاعلا
داشرناطلسللانمالساوّغلب
ءاّنحلابةبّضخملاةرسألاىوسَقبتمل
.ءامّدلانقحيىتح؛ديمحلادبعناطلسلاريغركاسعللنمف
!نكلو
.نامّزلاتابلقتورادقألاترجفيكرظناف،هلزعّمت

اهنإ!؟ديمحلادبعناطلسلاىوسمهءامدنقحيركاسعللنمف
حشريٍنمزيفتاملكلاكلتاهسكعت،خيراتلاةركاذيفديمحلادبعةروص
ً،اعوجوً،اخويشو،ًالافطأو،لمارأو،ءامدلايفقرغتًةّرسأوًءالشأرشنيوً،اتوم
سيلوةايحلابهركذنرتقيديمحلادبعناطلسلاهنإ،معن..ً.ازجعوً،ارقفو
تناكنئلو.يجريمدةءاربلوقتامك؛كلذلريغصجذومنتيبلاو،توملا
ةمالعلاهذهتكردأسانلاةسارفنإفً؛اتمصوًةتكستناعنيفقثملاةركاذ
فالخبف:ماّكحلانمهدعبءاجنمنيبوديمحلادبعناطلسلانيبةقرافلا
؛)313ايلاستبرحو،93برح(ديمحلادبعامهيلإعفدنيتللانيبرحلا
نعًاديعبنامألاّربىلإةنيفسلاةدايقيفاهُلُكأةقراخلاهدوهجةرمثتتآ
.ةنخاسلاتاهجاوملا

ةروصةمأللديعينأهدهعيفليوطلاملسلانمزيفعاطتسادقل
ظفحينأو،بورحلايفةحدافلارئاسخلاببسباهيلإتدقتفايتلاةّوبألا
ةدوعتنّمأيتلاةيرحسلاةغيصلادجوأو،اهرارمتسساولايجألالصاوت
تناكامبر.بورحلايفمهكالهتسامتينألبقءايحأمهيلاهأىلإدونجلا
.بورحللًابهناوكرتيملو،ديدجلاليجلاءامداهيفتنقحةليوطةيبهذةرتف
ةيبرتوحنةيّدجةقالطنايفءدبلاةراشإقلطألب،كلذبِفتكيملو
.توملانثاربنماهذقنأيتلاةيناسنإلاةورثلاهذهميلعتو

نمًءادتباةيندمةينامثعةلودلةيتحتلاةينبلاريضحتىلعلمعدقل
-مولعلايأ-نونفلارادنمو،ةزجعلارادىلإةطرشلاتاليكشتوسرادملا



ةلودلاهذهريضحتلاهلكهدوهجرّخسو،ةيئافطإلاتاليكشتىلإةينوقيف
بلقنيسيذلايروتسدلابالقنالللب،لودلانيبةمداقلاباسحلاتاونسل
.اهسأرىلع

يفوصقأةيرقيفءاملاروبنصأشنأو،كوكركرسجىنبيذلاوهف
بيكرتبرمأامك،لوبنتسإتاتويبتوريتلاهايملاةكبشءانببرمأو،ةصروب
عافترانودلوحيلءيشلكلمعو،ّكنوأينمرألاباشللةيعانصلاقاسلا
ىلإصاخلاهبيبطلسرأو،بعشللّيساسألاءاذغلاوهوالأزبخلاراعسأ
مغرلاىلعو.يحصلكشباهتدالونيمأتليلةلالديربيفٍفظومةجوز
تايكابلاءاسنلابيحننإف؛شرعلانمهلازنإىلعتاونسعسترورمنم
ملبعشلانأىلعٍليلدريخناك"؟بهذتوانكرتتفيك":ذفاونلانم
.هاسنينأعطتسي

ٍليوطٍصقريفجرخينأنمهلدبالناك؛ّهلكاذهلجأنم
اليذلاصقرلااذهيفقبّسلابصقلانيو،رصعلاكلذبائذعمٍبعتم
،ةيربجةبعصتالمحنمهلدبالناكو.دعاوقّيألعوضخلافرعي
جيلخونيصلاوايقيرفأيف"انهنحن"،ملاعلاىلإ!"انهنحن"لئاسرلاسرإو
دالبيفبائذلاعمعارصللنوزهاجنحنو،لوضانألايفامكةرصبلا
...فّيطلاةعساوتاقيبطتاهتدّسجلئاسرلاهذه...طوؤانرألا

تلفزوررودويثألمييذلادحلاىلإ؛هباصعأىلعهترطيسوهئودهبمث
تاديدهتلاتلعجيتلاهتاروانمبوً،اظيغةيكريمألاةدحتملاتايالولاسيئر
بهذت؛نوتسدالجيزيلكنإلاءارزولاسيئركارتألاّودعاهقلطييتلاىبضغلا
سيئرمارتحاوريدقتلانيذلايسامولبدلاهئاهدبو،حايرلاجاردأًءابه
تبصنيتلاةيزيلكنإلاخاخفلانمهّصلختنسحبو،كرامسبناملألاءارزو
هكامهنابو،سورلاعمتاقالعلانيسحتومهافتلالالخنم؛ةينامثعلاةلودلل
هيلبقتسمبرحلدادعإلاوحيلستلاةداعإوّةيركسعلاةئبّعتلايفكلذلالخ
،معن...ةعلققانچجيلخيفّبوركعفادمهبصنبو،اهنمّرفمالةلّجؤم
ىوقلااهبانمواقيتلاّةيساسألامئاعّدلايسرينأكلذّلكبعاطتسا
...!1915ماعةيلايربمإلا

چبرحنعثيدحلادنعديمحلادبعمسازواجتننأأطخلانمو
يتلاسرادملانمجّرختكراعملاضاخيذلاليجلانأل؟اذامل،ةعلققان
ىلإفضأ،هلاهّرفويتلاةحلسألالمعتساّهنألو؛اهيفلاضنلاملعتواهانب
حيحصأرقيوهوةعلققانچةكرعمءانثأيفهتيعدأويونعملاهمعدكلذ
يفناكف...ييبرليبرصقيفةيربجلاهتماقإيفلصاوتملاءاعدلاو،يراخبلا



فلخلايفو،عفادملاوحالسلابًامعادطسولايفو،ةمواقملاميظنتبةمدقملا
.ءاعدلاوهللاىلإلاهتبالاب

رابتعانكميو،ةيقيقحةعلققانچديمحلادبعهبماقامناك،معن
نأريغ.ًةتماصًةعلققانچهمكحنملوطأًانمزترشتنايتلاهتمواقم
وهوةعلققانچةروطسأّرطسيناكهنأوه:دحاوءيشهلامعأزيميام
يناغألاقالطإلىعسيناكف،ةايحلالبهّمهتوملانكيملف،ءامدلانقحي
نأوجريناكو،ًةريقفتناكولوهتلوديضارأدادتماىلعةايحلابةمعفملا
اياعركٍنامألكبيانلاىلعنميلايفةاعرلاعمطوؤانرألايفةاعرلافزعي
يفبابشلاجرختينأو،ءادهشلاىعنتيتلايثارملانمًالدب؛ٍةدحاوٍةلود
ًادونجشاتابقةيوناثناكمموقتتناكيتلاةريشعلاةسردمنميبظوبأ

ءالبنلاةقبطلًامدخاونوكينأنمًالدبينامثعلاقجنسلاتحتءافرش
نمةمكحلانوكردينيذلامهنيليلقلانأىريذإءرملافسأيو.زيلكنإلا
هنأبرعشيناكدقف،وغاكيشضرعمىلإ"ةيولوملاةقلحلا"هلاسرإمدع
اهلازنإنولواحييتلاةيمالسإلارئاعشلاوةيمالسإلاةزعلاذاقنإةيلوؤسملمحي
.ةيرولكولوفلاتاضارعتسالاىوتسمىلإ

ٍمواقمَرخآ،روطاربمإَرخآ،ٍناطلسَرخآ،ٍةفيلخرخآ،ًةفيلخناكهنأل
،دانزلاىلعهعبصإعضوو،هيديبحالسلالمحٍريبكٍسراحَرخآو...ٍميظع
.هيلعطغضينأنودنم

...ٍةريزجرخآيفٍةعلقرخآلٍسراحَرخآناكهنأل
ّقحكمهفنو!؟اهّلثمتٍّقحبتنكيتلاةعلققانچمهفنىتمىرت

تنكيذلاريبكلادهجلاو،هلمحتتنكيذلاريبكلاءبعلاكردنو!؟مهفلا
يذلاريبكلاقوقعلاءابعأنمررحتنو،اهلكةيمالسإلاةمألاحصنيفهلذبت
؟كؤانبأهبماق

:عضاوتملارفّسلااذهلًاماتخٍةّرمتاذهتلقامنكيلو
ةمأنحن.ريخألااهعزنيفًةّمأًادبأانسلو...هارجمنعضافٍرهنكنحن
.مالسإلايه:ءايوقأانيلعظافحلاىلعةرداقلاةديرفلاةّوقلاو،ّةيوقّةيح

يفىلاعتهنوعبلمعلااذهةمجرتتمت
2011راذآ30قفاوملا1432يناثلاعيبر25



ىهتنا
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.لوبنتسإيفةينامثعلايفاشملايففظومكًةليوطًاماوعألمعيللوبنتسإ
]49[Mesara,Sayar,Kazancigilنعًالقن269صقباسلاردصملا

SüheylÜnver،لوبنتسإيفروتسابسيولنمناتلاسروفيرعتتاقاطب،
İÜTıpFakültesiMacmuası،104-99ص،1964؛2ددعلا.
]50[Mesara,Sayar,Kazancigil،نعًالقن.185ص،قباسلاردصملا
،)1950(،3:ددع،Dirim،ايناملأيفيقولخنيسحروتكدلا،رونأليهس
.107-105ص
.م.سانلاةماعنيبمولعلارشنتيتلاةيملعلابتكلا]51[
]52[Mesara,Sayar,Kazancigil،نعًالقن.261ص،قباسلاردصملا
ملعملادهعيفًافحتماهنمدحاولكلّكشييتلاةحرضألارونأليهس
.46-45ص،)1960(،289:ددع،TürkYurdu.ةصروبيف؛يجان
تايبدألايفوغوهروتكيف:ايكرتيفوغوهروتكيف،نامَركبنيز]53[
يفوغوهروتكيف،لانإلوغروت:دادعإ.1980-1862يماعنيبامةيكرتلا
ةيكرتلاةفاقثلاةيعمجتارادصإ،هتافولةيوئملاىركذلاةبسانمبايكرت
.280،286،287،292-279ص،ةيسنرفلا



يفجردنياذهناطلسلارمأنأ،انهئراقلامهوتيّالأيغبني]54[
ةراضحلاعمهعارصيفجردنيلبنويداحتالااهقبطيتلاكيرتتلاةسايس
يتلاةراضحلاواهتفاقثلقنتمويلاةيبوروألاةيفاقثلازكارملاف،ةيبوروألا
لمجمنمهكاردإعيطتسناماذهو.ةيوغللااهتارودلالخنماهلمحت
.م.هتيصخشوهفقاوم
.م.صاخلاموسرملاوأ،صاخلايناطلسلارمألا:يأ]55[
ةيضقلانأظحال.127-125ص،قباسلاعجرملا،نيكنأنيدلاديحو]56[
.ةلمعتسملافورحلاةيضقيهانه
،ةيكرتلاةغللاطيسبتويناثلاديمحلادبعناطلسلا،نيكپنيمرين]57[
،1980ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ3نعًالقنراچوألئان:مجرتملا
،150:ددع،TürkEdebiyatı.رطاوخيفيناثلاديمحلادبعناطلسلا
،ديمحلادبعدنعةيكرتلا،يلرانابيماسلاهن:رظناو.23ص،1986ناسين
.9-5ص،1967لوألانوناك،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم
يفاهدجنناجزوأرداقلادبعانلاهمدقييتلاتامولعملاهذه]58[
ديمحلادبعناطلسلاىلإةرظنناونعبنوسوتدمحماهدعأيتلاتابختنملا
.14ص،2003لوبنتسإ،نيرشعلاويداحلانرقلايفيناثلا
نيرشت،9:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،4:اشاببلاغتاركذم]59[
.82ص،1966لوألا
شيجلاناكرأةدايقنأل؛ةلماككلربرفستسيلاهنإً،اديجاوهبتنا]60[
.اهلًادنينانويلاشيجلاىرتنكتملينامثعلا
.دنسپةمطافمناهلالاوقأنم]61[
،2ط،ميرحلاتيبةذفاننميناثلاديمحلادبع،غادزوبتمصع]62[
كشلاطيحيتاركذملاهذه.66-65ص،هَرَمأتارادصإ،1995لوبنتسإ
هيلعًءانب،ىرخألاةلدألابناجىلإاهبسانئتسالاديفملانمو،اهتمالسب
يفلوجتو،1902ماعلوبنتسإرازوغاكيشنمنيسسالوكينروتكدلاركذي
يفخاوكألاهباتكيفركذي؛اهيفىضرملانعًاباتكفلأو،ةيحصلااهتاسسؤم
برحيفاوبيصأنيذلادونجلااهيفىوادتيناكيتلاو،زدليرصقةقيدح

ناكو،ماوعأةسمخبرحلاىلعتضمدقتناكهنإيأ.نانويلاعم1897
يزوفنسح:رظنا.جالعلانوّقلتيٍباصم200رصقلاةقيدحيفلازيال

Batırel،"41:ددعلا،ةيندملاوخيراتلا،"لجخلامههوجوّيطُغينأيغبني،
.39ص،1997بآ
نيرشت،9:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،4:اشاببلاغتاركذم]63[



.83ص،1966لوألا
امك،اهتدوعقيرطيفتقرغنابايلاروزتتناكةينامثعةنيفس]64[
.م.دعباميفىرنس
سوساجلاوديمحلادبعدهع:يارسلايفسوساج،Ökeلامكميم]65[
تارادصإ،1998لوبنتسإ،2ط،ةيرسقئاثويفيربميويدوهيلايزيلكنإلا
.نافرعلا
تاركذم:ىفنملامايأ،يناثلاديمحلادبعناطلسلاHülagüنيتم.م]66[
.224ص،Panتارادصإ،2003لوبنتسإ،كيبنيسحفطاعصاخلاهبيبط
،لوبنتسإ،ةريخألاديمحلادبعناطلسلامايأ،ركاشءايضلاوقأنم]67[

،261ص،Gücüyenerداؤفملعملا،ةيكرتلابتكلللوضانأعدوتسم،1943
هسابلبدّدمتيىتحلزنملاغلبيالداكيلجرك،كلتهتلاحيفناكف"
،قباسلاردصملا،Hülagüً:اضيأرظناو."بعتلانمةحارلاضعبًاسمتلم
.اهصقىلإهبايثعزندنعاورطضامهنأكيبفطاعركذيهيفو،345ص
الوGebzeيفهتافودعبحتافلادمحمناطلسلاعمًاضيأثدحامكلذو
.Topkapıضرعميفنيّمكلاعطقمهسابللازي
ةشمقألاهذههلطيخييذلايمسرلاهطايخنأانهركذنلو]68[
ىنبم،روتابةفيفع:رظنا.نييبوروألانيطايخلارهشأنمرتوبنيجيدنلوهلا
،1993،لوبنتسإ،يناثلادلجملا،مويلاوةحرابلانيبلوبنتسإايديبولكيسنأرتوب

.314-312ص
يفانعقوالإو،موهفملااذهةيبسنرابتعالايفذخأننأانليغبني]69[
.م.ضقانتلا
تاركذم:ىفنملامايأ،يناثلاديمحلادبعناطلسلاHülagüنيتم.م]70[
.224ص،Panتارادصإ،2003لوبنتسإ،كيبنيسحفطاعصاخلاهبيبط
،كلفراد،1988لوبنتسإ،3ط،رادكسأ:ةملاحلاةدلبلا،كلفناهرب]71[

.127-119ص
يفةيعامتجالاةلودلا:ناونعبİletişimرادةيكرتلااهتمجرتترشن]72[
.2002،)1914-1876(ةيطورشملاوةطلسلاوةسايسلا:ةينامثعلاةيروطاربمإلا
)ةنكث(ةلشقةرقاهردصتيتلاةيخيراتلاةيعامتجالاةلجملا:رظنا]73[
.116ددع،2003بآ،ميلسزوواي
دبعناطلسلا:زدليرصقيفاشابنيسحتتاركذم،اشابنيسحت]74[
.396ص،BoĢaziçiراد،1999لوبنتسإ،ديمحلا
،3ط،)يتاركذم(ديمحلادبعناطلسلايدلاو،ولغوأنامثعةشئاع]75[



الملعلاونيدلا":رخآريبعتبو.25-24ص،قوجلسراد،1986ةرقنأ
.م."ناضراعتي
يفةيصوصخلاديمحلادبعناطلسلاةرئاد،ولغوأروصخشقولخ]76[
نيرشت،22:ددع،ةروصملاةيخيراتلاةعومجملا،كانههشيعطمنو،زدلي
.1009-1008ص،1951لوألا
تيبلباقي(كلمالسلاو)ميرحلاتيب(كلمرحلانيبلصفتةفرغ:نيباملا*
.نيباملااغآهيفموقي)روكذلافويضلالابقتسالميرحلا
ًابيدأناك،ديزايبناطلسلادعبحتافلادمحمناطلسلليناثلانبالا]77[
.مً.اطاطخوًارعاش
:دسأدمحم،ةيزيلكنإلاىلإهحرشويراخبلاحيحصةمجرت:رظنا]78[
لوبنتسإ،ناغمرأىفطصم:ةيزيلكنإلانعمجرتملا،ىلوألامالسإلاتاونس

دبعةخسنىلعنتملايفدسأدمحمدمتعادقو،تراشإراد،2001
ةرقليعامسإهفلؤملقيقحتةيسايسلانييمالسإلاتارظنهباتكيفو.ديمحلا
،İzراد،1994لوبنتسإ(.باتكللهئادعبديمحلادبعناطلسلاماهتالوح
.)اهدعبامو140ص
FatmagülDemirel(ًاثيدحةرداصلاتاروشنملادحأيفدجنهيلعو]79[
veRaşitÇavaş،"دبعناطلسلااهقارحإبرمأيتلابتكلاءامسأبةحئال
لصف،28:ددع،ةقرفتم،ً"اثيدحةفشتكملاقئاثولاءوضيفيناثلاديمحلا
،فراعملاةراظنمتخلمحيالًافحصم45دجن؛)13ص،2-2005،ءاتشلا
نمنذإريغبةعوبطملافحاصملاىلعرثعيامدنعنآلالصحيامكًامامت
.مويلاةينيدلانوؤشلاةسائرلةعباتلافيرشلافحصملاةئيه
نآرقلاتايآةعابطعنم،ميلسزوواي)ةنكث(ةلشقةرق:رظنا]80[
طابش،86:ددع،يعامتجالاخيراتلا،فحصلايفةفيرشلاثيداحألاوميركلا

ةشامكلايكفنيبديمحلادبع،ولغوألوقً:اضيأرظناو.40-38ص،2001
.139ص،ةيبوروألا
]81[Kandemir،ددع،ريبديأ؟ديمحلادبعتروصفيك:ثدحتيسوبف:
.55-53ص،1936ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ،7
يفسرغنوكلاةبتكمىلإديمحلادبعناطلسلاةيده،ةراسلروك]82[
،1970ناريزح،5:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،ةيكريمألاةدحتملاتايالولا

.34-32ص
.م.هتبتكميفديمحلادبعتاراتخمةماخضىلإرظنلادنع]83[
،ارغوبةفيفع:ةمجرتملا،لوبنتسإنملئاسر،رللومسكامةّديسلا]84[



.52-51ص،1001ةمجرتملاةيساسألابتكلا،1978لوبنتسإ
،32:ددع،يسايندخيرات،بتكلابديمحلادبعفغش،زنيكرأءايض]85[

.1278ص،1952بآ26
،ارغوبةفيفع:ةمجرتملا،لوبنتسإنملئاسر،رللومسكامةديسلا]86[
.52-51ص،1001ةمجرتملاّةيساسألابتكلا،1978لوبنتسإ
.63-62ص،1936ناريزح10،1:ددع،ريبديأ،"راخفلاوعناص"]87[
بونجلاوبونجلاةينامثعلاتاسايسلانمجذامن،يانوغقوجلس]88[

ةيلكثاحبأةلجم،كروتاتأةعماج،يناثلاديمحلادبعدهعيفايسآقرش
.145-133ص،18،1990:ددع،مولعلاوبادآلا
،2005لوبنتسإ،رابجنز:ةينامثعلاايقيرفأيفةنطلس،روغوأةجيدخ]89[
.ةركراد
مدقيهنإف؛ةيادبلاربتعيناكنإوَلمَتدمحمهدعأيذلاباتكلا]90[
اكريمألودعمةرشابملاريغوةرشابملاةيسامولبدلاتاقالعلانعةديجًاراكفأ
رشععساتلانرقلايفةينيتاللاةيكريمألاةينامثعلاتاقالعلا:رظنا.ةينيتاللا
.رهنلاراد،2004لوبنتسإ،لوبنتسإ،نيرشعلاو
قيثوتنم؛تابتكملالوحولغوأحونتياده.د"،ياصيفيص]91[
طابش،28:ددع،نفلاوملعلا"ايكرتيفاهتايدحتو؛اهريغوميظنتوةفشرأو

؛قئاثولاباهروطتوديمحلادبعدهعيفتابتكملاعاضوألوحو.33ص،1991
دبعدهعيفتابتكملالوحةروشنملاقئاثولاضعب،نيتچالليتأ:رظنا
،13،1985:ددع،مولعلاوبادآلاثاحبأةلجم،ةرقنأةعماج،يناثلاديمحلا

.283-277ص
Yıllarboyu،تارمثالثرصقلارهاصيذلانحلملا،غادراشيدشر]92[

Tarih،67-56ص،1978لوألانيرشت،7:ددع.
،1999لوبنتسإ،9ط،ةيسايسلايتاركذم،ديمحلادبعناطلسلا]93[

DergahYayınları،157ص.
،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفةيبرغلاةيكيسالكلاىقيسوملا،لاسوكتادَو]94[
.645ص،ايكرتينيتارادصإ،1999لوبنتسإ،10دلجملا،ةينامثعلا
خيراتلاةعومجم،ميرحلاودنابورصقلاميرحىقيسوم،ركاشءايض]95[
.2761ص،1953لوألانوناك،48:ددع،ةروصملا
ةرقنأ،)يتاركذم(ديمحلادبعناطلسلايدلاو،ولغوأنامثعةشئاع]96[

.29-28،قوچلسراد،1986
ديمحلادبعناطلسلادهعيفميرحلاةايح،ولغوأنامثعةيداش]97[



.10،1963-1:ددع،ةايحلا،يناثلا
Yıllarboyu،ينامثعلارصقلايفتانبلاودناب:لاثملاليبسىلع]98[

Tarih،ةلاقملاهذهنأحضتيىلوألاةرظنلاذنمو،1985طابش،2:ددعلا
زاسىليلتاركذملكشتو.ركاشءايضباتكنمريبكٍّدحىلإةلوقنم
ىليل:رظنا.تانبلاودنابعوضوميفيساسألاردصملاميرحلاةايحنعمناه
.ّتيلمراد،1974لوبنتسإ،ميرحلليلخادلاهجولا،زاس
،فيالياكس،لوبنتسإنرزيتاوللاةيئاسنلاتامجنلا،دنأنيتم]99[
.86-78ص،2006طابش
،51:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،زدليحرسم،ركاشاضر]100[
.2974-2972ص،1954ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ
ةنيزخلا،زدليرصقيفتيربوألاواربوألا،سولأراتخمتنمرس]101[
.787-785ص،1952ناسين،15:ددع،ةيخيراتلا
بآ،8:ددع،YıllarboyuTarihً،ادبأعدخياليقنلامدلا:رظنا]102[

.69ص،1979
ةدهاعمىلإةيقرشلاةلأسملانيثحابلاضعبديعي1/99شماه]103[

KüçükKaynarcaةلودلاةميزهدعبايسورعماهيلععيقوتلامتيتلا
،اهعملاوطلاتسلاتاونسلابرحبقع1774ماعاهعمةينامثعلا
Matthew:لاثملاليبسىلعرظنا.1923ماعنازولةدهاعمباهئاهتناو

SmithAndersonةيلودلاتاقالعلايفثحب:)1923-1774(ةيقرشلاةلأسملا،
الو(.11ص،2001YapıKrediYayınlarıلوبنتسإ،IdilEser:مجرتملا
نيبهنمردصتيتلاةزيحتملاهماكحأيفبتاكلاعمقافتالاديكأتلابنكمي
.)رخآلاونيحلا
ةايحلاةعومجم،ديمحلادبعناطلسلاةسايس،تنَّكوكنيدلاثايغ]104[
.19ص،1970ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ،2:ددع،ةيخيراتلا
.م.خيراتلاتافطعنماهيلعقلطننأنسحتسيامبر]105[
مهمعديفةيلوقلاةدناسملابهقافروافصليعامسإءافتكامدعنإ]106[
تاباتكنمذوخأم؛مهبناجىلإلاتقلايفعوطتللمهدادعتساو،زيلكنإلل
تايبدألاةلجميفكوروچيركشيلعرونلاىلإاهجرخأيتلاديؤمتعفر
توملاةلاسرنمهانركذامو.386:ددع،2005لوألانوناكخيراتبةيكرتلا
دقتنتيتلاو،مسانودنم،16-12ص،ةيطورشملالجأنملاڤسنرتيف
.افصيمايب
بتكيفانمبلطيذإ،فقوملااذهلاثمأبيرقلاانخيراتيفرثكي]107[



سسجتلاىلإرظنننأ،ةيبرغنويعب،ةبيرغٍديأاهتنّوديتلاخيراتلا
ىقرتيتلالامعألارئاسىلإو،ةمألاوةلودلاىلعرمآتلاوودعلابلاصتالاو
قيرطيفتالوطباهنأىلع؛ىمظعلاةنايخلاةجردىلإاهنمةدحاولك
ىلعاومدعأواومكوحنمماهالتقىلإرظنننأو،ةمألابضوهنلاوأةيرحلا
ةروثىوس-ههجوتناكًايأ-افصيمايببضغةروثلهف...ءادهشمهنأ
.م!؟ةيمالسإلاانتمألًازمرهرابتعابديمحلادبعىلعمهدقحوزيلكنإلابضغ
هيضراعموديمحلادبعناطلسلانيبيساسألافالتخالاوهاذه]108[
،اهبقثيو،ةيمالسإلاةمألاموهفمنمًاقالطناكرحتيناطلسلاف،نييداحتالا
موهفملانييداحتالاىلعبلغينيحيف،ةيمالسإلااهتطبارءايحإلواحيو
دوعصرصعيفليجلاكلذلوقعىلإللستيذلاءادلا،يموقلاويقرعلا
ًامئاداوناكف،ةيبرغلاةيندملاقيرببمهراصبأتيشعدقو،ابوروأيفتايموقلا
.م.ةيكرتلاريغتايقرعلانمنيملسملاءانبأبةقثمدعوٍةبيروٍّكشىلع
لودلاةعماجةركف،انهةيمالسإلاةعماجلانمدوصقملاسيل]109[
ًايناطيربًايسايسًالمعتناكةيمالسإلالودلاةعماجف،مويلاةمئاقلاةيمالسإلا
بناجىلإ،اهتدحونودةلوليحلاو،ةيمالسإلالودلانيبةئزجتلاسيركتل
ةيمالسإلاةعماجلاو.ملاعلايفاهذوفنطسببقلعتتيتلاىرخألااهفادهأ
نععافدلاوةيمالسإلاةدحولاليبسيفتناكديمحلادبعاهيلإىعسيتلا
.م.اهيلعةيرامعتسالالودلابلاكتنماهتيامحونيملسملاةضيب
.68-61ص،رابجنز،روغيوأةجيدخ]110[
ةيساسألازدليقاروأ،BOAءارزولاةسائريفينامثعلافيشرألا]111[

YEE،72-2638-9نعًالقن،ناجزوأيمزع:"TheChaliphalpolicyof
SultanAbdülhamidIIandEgypt"طابرلايفرمتؤمىلإةمدقمةقيثو

.2002ناسينيف
راد،1978لوبنتسإ،عباسلادلجملا،ريبكلاايكرتخيرات،انوتزوأزاملي]112[

Ötüken،196ص.
.208-205ص،قباسلاردصملا،انوتزوأ]113[
.2005ناسين6،ايكرت،ناطلسلاكالمأنمكوكركولصوملا]114[
نعنازولةيرسيوسلاةديرجلالسارمسكيلفنيجهلقنٌعئارليلحت]115[
رسلانمٌذوخأم،1917ماعييبرليبرصقيفهعمءاقليفديمحلادبع
:ددع،ملكتيخيراتلا،هتافوليبقديمحلادبعناطلسلاهاشفأيذلاريبكلا

ياطوقلامج:اهريرحتريدمناكامدنع،778ص،1964يناثلانيرشت،10
.ديمحلادبعناطلسلاهتضراعمبفورعملا



ةغيصلضفأكلمت-ةيروتسدةيكلم-ًةيطورشمًةلودتناكارتلكنإف]116[
.ةيطارقميدةلودنكتملاهنأالإ،تقولاكلذيفيبعشلاليثمتللةيموكح
MurielE.Chamberlain,'PaxBritannica',BritishForeignPolicy:رظنا

1789-1914,Longman1995،183ص.
ةدحتملاتايالوللَِةَّريَُسملاةيربجلاةيطارقميدلاجذامننمديزملل]117[
KarinvonHippel,DemokracyByForce:USMilitari:رظناةيكريمألا

InterventioninthePost-ColdWarWorld,CambridgeUniversity
Press,2000.

لوبنتسإ،ياطوقلامج:دادعإ،روصعةثالثيفلجر،رايقوأيحتف]118[
.80ص،نامجرتتارادصإ،1980

ةقالعلايفٍةميلسةغيصنمدبالذإ؛نيفقثملاةنيغضكلذريثيف]119[
ىضرلاوةيلقعلاةعانقلاو،هتوقوماظنلاكسامتققحتنيفقثملاوماّكحلانيب
ةردقلاكلتميو،هيديقلطينأديريمكاحلاف.ةغيصلاهذهلنايساسأنانكر
.م.ةيطارقوريبلادويقلانمررحتيو،ةعيرسلاةكرحلاىلع
.نوتستارادصإ،2005لوبنتسإ،انرجنخيفةطراخ،يجريمدةءارب]120[
.11ص،قباسعجرم،كبزوأ]121[
،ةسايسلا:ةينامثعلاةيروطاربمإلايفةيعامتجالاةلودلا،كبزوأردان]122[
.35-34ص،مالعإلاتارادصإ،لوبنتسإ،1914-1876،ةيطورشملاو،ةطلسلاو
،2005لوبنتسإ،2ط،ابوروأةشامكيكفنيبديمحلادبع،ناهروأ]123[
ديمحلادبعنأركذننأانهديفملانمو.87-86ص،مالعإلاتارادصإ
يفرصقلانمشرق15000هردقًابتارىقلتهنأونوسيدناسلًابتارصصخ
ةقيرطلايهةقيرطلاكلتتناك:رخآريبعتبو،1894يناثلانوناك1
يفةيعوضوملانامضديمحلادبعناطلسلااهلالخنمعيطتسييتلاةديحولا
ديمحلادبعنمًالاومأوٍتابهاْوََّقَلتنيذلاناونعبريخألاعوضوملا.مهتاباتك
لالخرشنتمليتلاقئاثولا:ديمحلادبعىلإةمدقملافحصلاباتكيف
.بيرقلاخيراتلاةبتكم،1955لوبنتسإً،اماعنيسمخ
راد:ليعممهلسيلنيذلالافطألاويناثلاديمحلادبع،كبزوأردان]124[
.20-11ص،1999طابش،182:ددع،عمتجملاوخيراتلايلاعلاريخلا
دهعيفديمحلادبعلةيئادعلاةلمحلالوحايناملأيفهاروتكدةلاسر]125[
ClaudeKleinert,DieRevisionderHistiographiedes:رظنا،ةيروهمجلا

OsmanichenReichesamBeispielvonAbdülhamid.Dasspate
OsmanischeReichimUrteilTürkischerAutorenderGernwart



1930-1990,Berlin1995.
ريمدزئاف،ةفاحصلاخيراتيفةماعةرظن،ولغوأنابدمحأيزاين]126[
:رظنا،زدليقاروألوحعبشممييقتلجأنمو.3ص،قباسردصم،ولغوأ

StanfordJ.Shaw,“TheYıldızPlaceArchivesofAbdülhamitII”
ArchivumOttomanicum,3,1971,page:211-237.

يفةيخيراتلاثاحبألايفةرظن:ديمحلادبعمهف،اياسنيتچناخكوگ]127[
،ديدجمهفوحن:ةيعامتجالامولعلايفديدجريكفت،رشععساتلانرقلا
.139ص،Metisتارادصإ،1998لوبنتسإ
لوبنتسإ،ياتكربيلع:ةمجرت،ديمحلادبعناطلسلا،نويجروجاوسنرف]128[

.502ص،رموهراد،2006
ةحيضف":ربخلااذه2004رّايأ4حابصةديرجلةسيئرلاةحفصلايف]129[

Gökkafesيفءانبلادييشت:ةمكحملاناويديفٌةمدص:ةيخيراتلاGökkafes
اهلجسيفةدوجومتناكيتلاو،ءانبلابحمسيال:ةرابعبطشدعب
يف2005لوليأ1نامزةديرجيفو."ديمحلادبعنمزذنميراقعلا
تابنتابنتسا":هدافملوضانألاءابنأةلاكونعلوقنمربخةريخألااهتحفص
رّايأAkşam17ةديرجيفو."يناثلاديمحلادبعذنمىلوألاةرمللرطفلا

."برصلاكلمناليمذقنأينامثع":ربخلااذه15ةحفصلانيوانعيف،2004
ىلإينامثعلاءاودلا:ناونعتحت2002لوألانوناك24لاكيدارةديرجيفو
لدجلايفنابايللتمدقةيبونجلاايروكنأهدافمربخ،ىصقألاقرشلا
دهعىلإدوعتةينامثعةطيرخامهنيبلصفييذلارحبلاةيمستلوحرئادلا
.اهلٍدهاشك1896ديمحلادبع
،ناخديمحلادبعناطلسلالايتغاةلواحميفقيقحتلاجئاتنبريرقت]130[
.22ص،رشنلاوةعابطللاجيلماچ،2007لوبنتسإ،ودغودنوگديشر:دادعإ
،يناثلاناخديمحلادبعمظعملاناقاخلا،Kısakürekلضافبيجن]131[
.313-312ص،B.D.Yayınları،1977لوبنتسإ،3ط
ايديبولكيسنأ،ديمحلادبعىلعتيقلأيتلاةلبنقلا،شيتريكيملح]132[
.19ص،1949بآ،2ددع،ةيرهش
]133[JönTürk.
،2ط،ةينوساملاويقرتلاوداحتالا:لالهلاوسوكلا،اللفوكايإوليجنأ]134[
.41ص،يخيراتلافقولانكستارادصإ،1999لوبنتسإ
راد،1978لوبنتسإ،عباسلادلجملا،ريبكلاايكرتخيرات،انوتزوأزاملي]135[

Ötüken،233ص.



تالمحلااهنمداريةيريشبتلاتايلاسرإلاوريشبتلاةملكقلطتامدنع]136[
لودللتاودأتناكو،رامعتسالاعئالطلكشتتناكيتلاةيبرغلاةيريشبتلا
ةوعدلاتناكو،موهفملااذهبريشبتلانوملسملافرعيملو.ةيرامعتسالا
ىلإناسنإلاةيدوبعنمناسنإلاريرحت:ةليبنةياغىلإفدهتةيمالسإلا
.م.نيملاعلابرهللاةيدوبع
ناتسكرتيفكارتألاخيرات،يارصدمحم:رظنا؛ليصافتلانمديزملل]137[
.اهدعبامو165ص،بتكلاراد،1997لوبنتسإ،1ج،ةيقرشلا
ديمحلادبعناطلسلاونويسونسلا،يملحدمحأيلبيليفةدازردنبهش]138[
يفنويسونسلاويمالسإلاملاعلا=رليسونسومالسإملاعهديديمحرصع(
؛sesتارادصإ،1992لوبنتسإ،ترموجليعامسإ:دادعإ،)ديمحلادبعدهع
.توص
يناثلاديمحلادبعدهع،"ةيديمحلانيكبةعماج"،ةمرصايرثناسحإ]139[
ةديرجترشندقو.103-101ص،نايبتارادصإ،1998لوبنتسإ،قئاثولاب
بسحترام/راذآ5يفًاضيأةلاسرلاهذهتامولعمتقيقحنامجرت
،ةلاسرلانعةخسنباتكلايفو،)1326رفص2(،1908ينامثعلاميوقتلا

.109-107ص
TheArabrevoltof1916-1918,Islamic:ناخنيدلاديشر]140[

Culture,No:4,October1961,page256.دنعهدجنهسفنمقرلاو
نويلمغلبمنيسحفيرشللنييسنرفلاميدقتىلإةفاضإ.ةنيز.نةنيز
داليموةيبرعلا-ةيكرتلاتاقالعلارظنا.يسنرفكنرففلأنيسمخونيتئمو
،Gelenekتارادصإ،2003لوبنتسإ،شابقأةرمأةمجرت.ةيبرعلاةيموقلا

.144ص
.م.ينامثعلامكحلانع]141[
.امهنعهللايضرنيسحلادلونمديسلاو،نسحلادلونمفيرشلا]142[
.م
يفيناثلاديمحلادبعناطلسلاىلإةرظن،نوسوطدمحم:دادعإ]143[
.252ص،2003لوبنتسإ،نيرشعلاويداحلانرقلا
،جاتالب-ةيبرعلادالبلا-ناتسبرعكلمسنرول،شاچوقيدعس]144[
.215ص،1950ناريزح،6:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم
]145[JohnRose,TheMythsofZionism,PlutoPress,London-

AnArborMI:2004,page:201.
(136و12ص،Menocalازورايرامباتكيف132شماه:رظنا]146[



Menocal(.
:رظنا،ةينامثعلاةينبلاويمالسإلاملاعلايفدوهيلاتارماغميفزجوم]147[

EvaGroepler،ةرقاليهس:ةمجرت،ينامثعلاويمالسإلاملاعلايفدوهيلا،
:رظنانيينامثعلادوهيلاعوضوميفو.Belgeتارادصإ،1999لوبنتسإ
JewsintheOttomanEmpirandtheirrolein“،نوسلوأتربور

lightofnewdocuments:AddendaandrevisionstoGibband
Bowen”,ImperrialMeanderingsandRipublicanBy-Ways:Essays

onEighteenthCenturyOttomanandTwentiethCenturyHistory
ofTurkey,İstanbul,1996,TheIsisPress,p.33-53.
AronوEstherBenbassa:نالقانلا،ناقلبلاوايكرتدوهيخيرات]148[

Rodrigue،مالعإلاتارادصإ،2003لوبنتسإ،يوصاطأةشئاع:ةمجرتملا،
.80ص
TheOrnamentoftheWorld,BackbayBooks،2003:رظنا]149[
لوبنتسإ،ورودناسحإ:ةيكرتلاىلإمجرتملا،سلدنألاجذومن:ايندلاةّرد.

لكشبلاكونيمازورايرامةبتاكلاهيفسكعت.Etkileşimتارادصإ،2006
قاربلاشياعتلاجذومنويبهذلارصعلايفسلدنألايفدوهيلالاوحأعئار
.هيف
:اهيفنيموكحملانمنينثاللايخلاقوفتتارماغموةريزجلاهذهنع]150[
ةطرشنميدنفألامجوسوفيرددرفلأ-م.يدوهيلا-يسنرفلاطباضلا
:ددع؛ناطيشلاةريزجيفمايأةعبس،سأنوديرفتمكح:رظنا،لوبنتسإ

هيلعمكحدقسوفيردناكو.9-8ص،1942لوألانوناك510،14
يفهتءاربروهظنممغرلاىلعو،ناطيشلاةريزجيفةايحلاىدمنجسلاب
،م.هيبولليميإيسنرفلاسيئرلانموفعبالإنجسلانمُجنيمل؛دعبام
يذلا(يسنرفلافرشلاءانبةداعإلًايسايسسوفيردىوعدرامثتسامتدقو
ءادفشبكسوفيردذاختامت.)1870ماعناملألامامأضرألايفقيرأ
ًالطبهيجنالوبلارنجلاروهظيتأيو.م.ليصأيسنرفطروترهظيالىتح
عزويو،تاراعشلامظنيو،سوفيردىوعدرمثتسيفورظلاهتدلوًايسايس
David:رظنا،سوفيردةيضقيفعسوتلل.دوهجلاهذهنمًاءزج،تارادصإلا

Feldman,“WasmodernitygoodfortheJews?”نوررحملا:Bryan
CheyetteوLauraMarcus،Modernity,CultureandtheJew،

PolityPress:1998،ةلأسم،نوسراغسيروم:رظناو.182-181ص
.1687-1683ص،1952بآ،32:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،سوفيرد



NiallFerguson,TheHouseofRothschild:Money's:رظنا]151[
Prophets,1798-1848,PenguinBooks,1999.

،41:ددع،ةيندملاوخيراتلا،صربقيفينويهصلاعورشملا،راچوأدمحأ]152[
.14-12ص،1997بآ
يقلامدنعو.27-16ص،قباسردصم،كيردورواّسابنب:رظنا]153[
؛ليئارسإيفةيناثلاةجردلاةلماعمةيلامشلاايقيرفأنمدوهيلانورجاهملا
:رظنا.مهقوقحنععافدللمهبصاخيسايسبزحليكشتةرورضباورعش

WalterLaqueur,TheHistoryofZionism,TaurisparkePaperbacks,
2003,p.Xv.

عارصىلإةينويهصلانم:ةينيطسلفلاةلكشملا،ةكوألامكميم]154[
لوحلقتسمثحبلجأنمو.قفأتارادصإ،2002لوبنتسإ،تاراضحلا
ناطلسلا،ةشتنلاركاشقيفر:رظنا؛يناثلاديمحلادبعدنعنيطسلفةيساسح
،2ط،Gevriنيدلامجن:ةيكرتلاىلإمجرتملا،نيطسلفوديمحلادبع
.دنقرمستارادصإ،2004لوبنتسإ
يزيلكنإلايدوهيلاسوساجلا،يارسلايفسوساج،ةكوألامكميم]155[
راد،1998لوبنتسإ،2ط،ةيرسقئاثويفديمحلادبعدهعويربميو
.212ص،رشنللنافرع
ةلجم،زدليفيشرأ؛يناثلاديمحلادبعبةقلعتمقئاثو،تارفروغءاهب]156[
.49ص،1969طابش،17:ددع،يقئاثولايكرتلاخيراتلا
هفلؤملةيناسنإلاردقومالسإلاباتكيفةلئسألاهذهلاثمأتدرو]157[
يديسمسابىمستو،دعباميفملسأ؛نيرصاعملانيركفملانمنوتيإياغ
،ودرودناسحإمجرتمللةيكرتلاهتمجرترظنا.ديمحلادبعهللادبعنسح
ةيسفنلابنذلاةدقعو.اهدعبامو48ص،ناسنإتارادصإ،1992لوبنتسإ
ءيشلايه،باتكلافلؤمدنع،اكريمأوابوروأيفدوهيلاةدابإاهتظقيأيتلا
ً.انكممليئارسإةلودمايقلعجيذلا
:ةمجرت،يناثلاديمحلادبعولزترهرودويثةينويهصلاسسؤمتاركذم]158[

ErgünGöze،تارادصإ،2002لوبنتسإ،2طBoğaziçi،ًةفاضإ،72ص
،نطوتارادصإ،1987لوبنتسإ،ةينويهصلاوايكرت،شابةجوقناميلس:ىلإ

.اهدعبامو151ص
.203ص،تاركذم،لزترهرودويث]159[
،ةروصملاخيراتلاةعومجم،ينامثعلاخيراتلانمةربعللتارقف:رظنا]160[
.567ص،1956لوليأ،)81(9:ددع



،Akşam،ناليمبرصلاكلمتذقنأةينامثعلا،رنوتلأقارب:رظنا]161[
.2004رّايأ17
.7-6ص،ErgünGözeمجرتملاملقبةمدقملا...ةينويهصلاسسؤم]162[
نم:ةينيطسلفلاةلكشملا،ةكوألامكميم.53ص،ةيسايسلايتاركذم]163[
.قفأتارادصإ،2002لوبنتسإ،تاراضحلاعارصىلإةينويهصلا
ناطيتساعنمتديمحلادبعناطلسللةدارإ،زودنوكقأدمحأ:رظنا]164[
ترام/راذآ،3ددع،TürkDünyasıTarihDergisi،نيطسلفيفدوهيلا
.29-27ص،1987ينامثعلاميوقتلابسح
،Yedigün،نيطسلفةلّمّدلاسأر،Gövseنيدلاءالعميهاربإ:رظنا]165[
.11-1948،10طابش781،22ددع
اهعمجيابروأفوؤرتاركذمنمزاجيإبةسبتقملمجلاهذه]166[
؛همامتبيلصألاصنلاىلععالطالل.تادلجمةسمخيفياطوقلامجاهدعأو
Osmanlıdanنرقيفلجر؛ةيروهمجلاىلإةينامثعلانم:رظنا

CumhuriyeteYüzyılımızdaBirİnsan:HüseyinRaufOrbay
،Kazancıتارادصإ،1992لوبنتسإ،لوألادلجملا،)1881-1964(

.263-262ص
يابروأفوؤرىلإاشابمانغباهبثدحتيتلالاوقألايههذهو]167[
نمبّجعتأةقيقحلايفيّننإ":ديمحلادبعلضراعملاركسعملانموهو
ًادجًادجًادجبعصزغلهنإلب...زاغلألاهبشيلجرهنإ!مكناطلس
ً؛اماعنيثالثةبارقئناوملايفلوطسألاسبحيذلالجرلاف...ّهلحيصعتسي
ٍتايحالصبتاصاوغلاءارشلٍّةيبلطيف،اكريمأىلإانلسرييذلاهسفنوه
،1دلجملا،ياطوق،"...ًةيطارقميدنادلبلارثكأيففرعتملٍّيعطقٍرارقو
.278ص
.م.ةيداملاوأةيونعملاةميقلاتاذنيطالسللةدئاعلاةيبرحلامئانغلا]168[
نيدلالامج:رظناو.اهدعبامو36ص،قباسعجرم،ركاشءايض]169[

لوليأ،44:ددع،ملكتيخيراتلا،ةيرحبلالرغطرأةعجاف،ولغوأقوچارص
ةعومجملرغطرأةطاقرفقرغ،نايون.سيرحب.3337-3332ص،1967

ةعجاف،Geredeورسخ.45-40ص،1970بآ،7:ددع،ةيخيراتلاةايحلا
.58-52ص،1966طابش،1:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،لرغطرأ
،يروكوستاموك:رظنا؛رصاعمينابايثحابنويعبةثداحلاىلععالطاللو
AnnalsofJapanAssociation،ةيوئملاىركذلايفلرغطرأةطاقرفةعجاف

forMiddleEastStudies,no.5,1990,pp.113-172.



نوناك13،نامز،ةيكرتلاسرادملاىلعنابايلاءارزوسيئرنمءانث]170[
.2006يناثلا
ةيصوصخلاديمحلادبعناطلسلاةدارإجذامنضعبىلععالطالل]171[
ديمحلادبع،نيگنإنيدلاديحو:رظنا؛ًةزجوموًّةيلصأ،نابايلابةقلعتملا
،266و،251ص،ةپتيديتارادصإ،2005لوبنتسإ،ةيجراخلاةسايسلاويناثلا
.332و
ً؟اسينكديمحلادبعىنبلهو،ةينامثعلاسئانكلا،ناغمرأىفطصم]172[
،شاميتتارادصإ،2005لوبنتسإ،ينامثعلاخيراتلايفةعنقألاوهوجولا

.137-133ص
لوبنتسإفراعمةعوسوم،سيراپاردايراماتناسةسينك،ناملسزدلي]173[
.455ص،1994لوبنتسإ،6ج،مويلاىلإةحرابلانم
"BeyoğluPeraiken-6:MuseviPaşalar"،يناخدموعنديعس]174[
.71ص،1968لوليأ،8:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم
.S:ةينامثعةنوعمباموريفتينبيتلاةسينكلا،Layıktezليلج]175[

GioacchinoinParti،27-26ص،1995رايأ،17:ددع،ةيوست.
نمهينطاوموديمحلادبعنيبتاقالعلاعوضومىلععالطالل]176[
CharlesA.Frazee,CatholicsandSultans:The:رظناكيلوثاكلا

ChurchandtheOttomanEmpire,1413-1923,Cambridge
UniversityPress,1983,pp.228-229.

Yıllarboyu:Yakın،اموريفابابلاىلإينممالس،سوروطهط]177[
TarihDergisi،37ص،1978لوألانيرشت،7:ددع.

،Dergahتارادصإ:دادعإ،ةيسايسلايتاركذم،ديمحلادبعناطلسلا]178[
.131ص،1999،لوبنتسإ
طابش1،نامز،كرامنادلاةعطاقم،چالوبيلع:لاثملاليبسىلعرظنا]179[

2006.
رينمحلاصسيرابريفستالسارمىلإعوضوملااذهيفةدوعلانكمي]180[
ديمحلادبعنيبةيرسلاتالاصتالا،لبنسأزيزع:لاثملاليبسىلع.اشاب
لوألانوناك16،1:ددع،يسايندخيرات،اشابرينمحلاصسيرابيفهريفسو

:ددع؛717-715ص،1950لوألانوناك17،15:ددع؛686-683ص،1950
ريفس،لبنسأزيزع:ىلإةفاضإ.821-820ص،1951يناثلانوناك19،15
نيرشت15،15:ددع،يسايندخيرات،هيخأملقباشابرينمحلاصسيراب
يلامكبلاغ:هتافوةبسانمبتبتكةلاقمرظناو.642-638ص،1950يناثلا



Söylemezoğlu،اشابرينمحلاص،Yedigün،1939طابش309،7:ددع،
.13-12ص
لامعألا:ءايضلاوبأدايزةلاقمنمةسبتقماهركذأسيتلاثداوحلا]181[
بادآلا،ابوروأيفاهضرعنودديمحلادبعناطلسلالاحيتلاةيحرسملا
اهمدقلمعةقروصخلموهو،11-6ص،1986ناسين،150:ددع،ةيكرتلا
:ناونعب1988ماعرشنو،ةيكرتلانوؤشللسماخلايممألارمتؤملاىلإ
.ّةّيلملاوةينيدلااياضقلايفيناثلاديمحلادبعةيساسح
راصحلا:ةيبوروألاةحاسلايفيناثلاديمحلادبعلخدت،راچوأدمحأ]182[
.1997يناثلانوناك،36ددع،خيراتلاوةيندملا،يلودلا
ميرحتيبنم؛ةيقرشةريمأةيحرسم،ةلشقةرقميلسزوواي]183[
،1952بآ32،26:ددع،يسايندخيرات،1894مادرتسمأيف؛ناطلسلا

.1278ص
]184[ÇağrıErhan،ةرقنأ،ةيكرتلاةيكريمألاتاقالعللةيخيراتلاروذجلا

.359ص،جيميإراد،2001
نعًالقن،هؤاطخأوهتانسح:ديمحلادبعناطلسلا،نالسرأيمزج]185[
،رشنلاوةعابطلللسنراد،1996لوبنتسإ،ءايضلاوبأدايزلمعةقرو
،اپارنوكيئاكز:رظنا؛ةيحرسملاهذهعوضوميفعسوتللو.79-78ص
،1963لوبنتسإ،نوّرشبملاةرشعلاومالسإلانيد،)انيبن(زيميربمغيب

.487-485ص
،32ددع،يسايندخيرات،باتكلابديمحلادبعفغش،زنيكرأءايض]186[

.1278ص،1952بآ20
دبعناطلسلا:زدليرصقيفاشابنيسحتتاركذم،اشابنيسحت]187[
،راچوأدمحأ.160ص،يچيإزاغوبتارادصإ،1999لوبنتسإ،5ط،ديمحلا
ةيندملا،يلودلاراصحلا:ةيبوروألاةحاسلايفيناثلاديمحلادبعلخدت
.1997يناثلانوناك،36ددع،خيراتلاو
]188[HenryMorgenthau,SecretsoftheBosphorus:Constantinople,

1913-1916,baskiLondra:Hutchinson&Co.,1918.
.183ص،قباسلاعجرملا]189[
،ةيمالسإلاةراضحلاجاتناهنأبةيبرغلاةراضحلانعثيدحلاامبر]190[
تاذةيمالسإلاّةيندملانمبرغلااهذخأيتلامولعلابكلذىلعلالدتسالاو
.نييبرغلانيقرشتسملاضعبهلوقيامليئاغببلاديدرتللريطخرخآجذومن؛موي
اموةايحلاوناسنإلاونوكلانعرظنلاةهجويهةراضحلانإ،عقاولايف



،ةايحلايفعمتجملاودرفلاريسيفمكحتتيتلاميهافملانماهنعقثبني
موقتةيمالسإلاةراضحلاف.ةايحلاةمظنأنماهيلعىنبياموةديقعلايهو
مارحلاولالحلاموهفمىلإماكتحالااهيفامزربأو،ةيمالسإلاةديقعلا"ىلع
فرعيهب:لامعأللسايقموهو،داهتجالابفرعي،ةنسلاوباتكلاىلإدنتسملا
ىلإعمتجملاوناسنإلابغلبيهبكسمتلاو،حبقلاونسحلاو،رشلاوريخلا
.ةيورخألاةداعسلاناسنإلاغلبيهبو،ةيويندلاةداعسلاومدقتلاويقرلا
ةايحلاوه:شيعللصاخطمنءانبلةيفاكةيثالثداهتجالاوةنسلاوباتكلاو
ةيقارةراضحءانبىلعةرداقلازتالوتناكةيثالثلاهذهو،ةيمالسإلا
ةراضحلاو."اهتادجتسمبةايحلامضخيفعمتجملاودرفلالكاشملحتةلماكتم
هلعجتودرفلالّجبتو،ةايحلانعنيدلالصفةديقعىلعموقت"ةيبرغلا
نكمتيامرادقموةداملاراطإيفةداعسلالعجتو،ةايحلاةمظنألًاردصم
ناتاهف."...تاناملربلاهنعبونتيذلاماعلايأرلاىلإماكتحالاو،ناسنإلااهنم
.ناتضقانتمناتراضحلا

يناسنإجاتنإمومعلاىلعيهفاهتاجتنموايجولونكتلاومولعلاامأ
.م.نيدبوأةراضحبصتختاليعوضوم
]191[VahdettinEngin,AbdülhamidveDışPolitika,İstanbul,

YeditepeYayınları.
يركسعلايضايرلاوهو؛اشابقيفوتيلنيديڤ-يالاريمألا-يابلألاناك]192[
تارابتخالاءارجإلةدحتملاتايالولاىلإهلاسرإمتيذلادفولايف؛روهشملا
نيسح"،ناشيشمظاك:رظنا.ةيكريمألايرنهدنأينيترامقدانبلةيملعلا
نعزجوم.42ص،1991بآ،285:ددع،ايجولونكتومولع،"اشابقيفوت
لالج:رظنا؛كيبيكزحلاصلرصعلاةيقبيفةيتاذلااشابقيفوتةريس
لوبنتسإ،YeşimIşılÜlman:دادعإ،هراثآوهتايح:كيبيكزحلاص،چارص

.57-45ص،املأليزيقتارادصإ،2001
ةيكرتلاةحلسألاةراجتلىلوألاةيوئملا،كشيفناثروكوردناسلاروأ]193[
،1977لوبنتسإ،)1929-1829(ةيكريمألاةيجراخلاقئاثونمةيكريمألا

Çağdaşخيراتلا،ةيكرتلاةيكريمألاتاءاقللاخيرات:راغلإناسحإ.رشنلل
:قئاثولا،ولغوأريمدقيفوت.2214-2209ص،1966ناسين،27:ددع،ملكتي
طابش،50:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،تاورثلابسكليكريمألايعسلا

.2923ص،1954
:ةمجرت،ةينامثعلاراثآلاملع،لوراكادنيلومارابيزوأناررحملا]194[
.باتكلاراد،2004لوبنتسإ،كونيتلأيغليب



]195[AmySinger,ConstructingOttmanBeneficience,SUNYpress,
2002

OttomanOrientalism"،AmericanHistorical"،يسدقملاةماسأ]196[
Riview،796-768ص،107،2002:ددع.

،2001لوبنتسإ،قوتلأبنيز:ةمجرت،رصملالتحا،ليشتيميثوميت]197[
.مالعإلاتارادصإ
:تنرتنإلانمتلفزورنعتامولعملاهذهتعمج]198[

http//navysite.de/cvn/cvn71man.htm.
.ش؛ناجزوأيمزع:رظنا؛ليوكةثداحنعتامولعملانمديزمل]199[
Buzpınar,“ChurchMissionaryİstanbulda:Tanzimat,İslahatنافوط
vemisyonerlik,1858-1880،1997ماععيبر،1:ددع،لوبنتسإثاحبأ،
:OrhanKoloğlu,“TurningpointforttheArabCaliphate.79-63ص
Dr.Koelleaffair”)1879-80(،ةرقنأةعماج،ةيخيراتلاثاحبألاةلجم

لبقةلاقملاىلععالطالانميننكميذلاناخروأديسلليركشمدقأ.2006
.اهتعابط
]200[ÇağrıErhan,Türk-AmerikanİlişkilerininTarihselKökenleri,

Ankara2001,İmgeKitabevi,s.309-311.تاقالعلا:هسفنبتاكللو
،ايكرتينيتارادصإ،1999لوبنتسإ،2دلجملا،ةينامثعلا،ةيكريمألاةينامثعلا

.243ص
]201[WilliamJamesHourihan,“RoosveltandtheSultans:The

UnitedStatesNavyintheMediterranean”,1904،هاروتكدلاةلاسر
.148ص،1975طابشيف،ستسوشتاسامةعماجيفتشقونيتلا
تارماؤملاونييداحتالالعفباهقزمتوةينامثعلاةلودلارايهناناككلذلو]202[
نمًاراهنمناكلخادلاف.جراخلاعمبورحلالعفبنكيملو،ةيلخادلا
ةيبرغلاةيندملانيبنيّتتشمةبخنلانماهؤانبأناكو،ةيراضحلاةيحانلا
ثحبتوةضهنلاىلإعلطتتيهو؛ةيمالسإلاةراضحلاميهافمنيبواهقيربو
عورشمسملتلواحيًاضيأديمحلادبعناطلسلاناكامبرو.اهلماوعنع
.م.اذهةضهنلا
يفرظنلابلقيوهوديمحلادبعناطلسلاريوصتبيكريمأماسرماق]203[
ًةراشإ؛ةراودٍةحوجرأيفلويخلاىلعاهعضودقوةيبوروألاىمظعلاىوقلا
نيدلامجن:رظنا.ةيلودلاتاقالعلايفةيسايسلاهتكنحوهئاهدىلإهنم
،ةيبوروألاةيريتاكيراكلاموسرلايفةينامثعلاةروصلاويناثلاديمحلادبع،ناقلأ



ةقيقح،Koloğluناخروأ:رظناو.84ص،selisتارادصإ،2006لوبنتسإ
هذهاهيفو،542ص،فيتيزوبتارادصإ،2005لوبنتسإ،4ط،ديمحلادبع
ةيبوروألاىوقلالكبعاليوهوديمحلادبعناطلسلليريتاكيراكمسرةرملا
دبعنمةرخاسلاةيريتاكيراكلاموسرلانمديزمللو.هفنأقوفاصعلاىلع
تاقاطبلاتاريتاكيراك،زوبوطمرك:رظنا؛ةيديربلاتاقاطبلاىلعديمحلا
،23،1998:ددع،Tombak...ةينامثعلاةروصلاوديمحلادبعو،ةيديربلا

.52-43ص
ناسين،3:ددع،تكرح،ةيلوؤسملاوةسايسلا،يجبوطنيدلارون]204[

.71ص،1939
.امهنمٍّلكيفرسجءانبلنيناكمندونرأنانيدرفيرامعملاددح]205[
:يناثلاو،رادكسأوونروبيارسنيبًايلاحمئاقلازاغلابيبانأرمميف:لوألا
نيب1986ماعذنمحتافلاناطلسلارسجمويلاهيلعموقييذلاناكملايف
ةكسللناطخيناثلاعورشملاميمصتيفناكو.يلليدنقوراصحيلإمور
رسجلاىمسيناكو.يجناتسوبويوكرقبيفراطقللناتطحموةيديدحلا
،قيضملارسجليبسيفىلوألادوهجلا،غاچولتوميريخ:رظنا.يديمحلا
:رظناو.33-32ص،1968يناثلانوناك،4:ددع،قئاثولابيكرتلاخيراتلاةلجم
تارادصإ،1991لوبنتسإ،هتامدخوهراثآ:ديمحلادبعناطلسلا،يالاتنديأ
.309ص،ةلاسر
،41:ددع،ةيندملاوخيراتلا،نميلاديدحةكسعورشم،يوصلوگقفأ]206[
.49-44ص،1997بآ
يزاجحلاطخلاءانببةقلعتملاةيفارغوتوفلاروصلاىلععالطالل]207[
هرابتعابةيبوروألاةيلايربمإلاىدحتيهنإلوقننأنكمييذلايديدحلا
؛ةينامثعلاةلودللةفرصلادوهجلابهليغشتوهؤاشنإمتيذلاديحولاطخلا
،1999لوبنتسإ،ةيفارغوتوفلاروصلاموبلأ:يديدحلايزاجحلاطخلا:رظنا
تعطتسايتلاةيزيلكنإلابتكلابةحئالهذهو.ةيكرتلاةكربلاتارادصإ
:يديدحلايزاجحلاطخلاعوضوميفاهيلإلصوتلا

PaulCotterel,TheRailwaysofPalestineandİsrael,Touret
Publishing,1983.

R.Tourret,TheHedjezRailwas,UniversityPressofVirginia,
Charlottesville,1980.

JamesNicholson,TheHejazً:ارخؤمردصيذلاباتكلاً؛اريخأو
RailwayStacy,İnternational2005.



،ولويريمدزاجح،لسكويزوأدارم:رظنا؛مهميكرتثحبىلععالطاللو
دادعإبهسفنفلؤملاماقدقو.خيراتلافقونكستارادصإ،2000لوبنتسإ
.2لانقيكرتلانويزفلتلايفيزاجحلاطخلاضرعقئاثو
هتيرجأيفتاهثيدحيفيلراقأنيگنأروسيفوربلانميأرلااذه]208[
3يفيناثلاديمحلادبعدهعنعهاروتكدلاةلاسريفهركذدقو،هعم
يفةلدألاباذههيأرنيبدقو.2005ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ
لوبنتسإ،2دلجملا،ةينامثعلا،هتطلسوهتايح:يناثلاديمحلادبع:هتلاقم

.265-253ص،ايكرتينيتارادصإ،1999
نعًةديعبةيروهمجلادهعيفًةليوطتاونسةينوقةيالوتيقب]209[
.م.ٍةيسايسٍبابسأل؛ةيداصتقالاوأةيتحتلااهتينبيفناكأءاوستارامثتسالا
.)كارتألاةوخإلانمٍريثكنمًاعامس(
.مظعألاردصلااهدرفم:ماظعلارودصلا*
ةربدملالوقعلادحأهرابتعاباشابديعسنعتامولعملانمديزملل]210[
Küçük"،نوشروقايركز:رظنا؛ديمحلادبعدهعيفميلعتلاتالمحيف

SaidPaşa"،37-33ص،1997بآ،41:ددع،ةيندملاوخيراتلا.
يذلاوHalikarnasدايصبروهشملاKabaağaçlıركاشداوجبتاكلا]211[
خأنباوه؛ةيروهمجلادهعيفيلوضانألارايتلايفًةيلاعًةناكملتحي
.ركاشهدلاو،اشابداوج
رّايأ،26:ددع،ورپوك،يروهمجطباض؛ينامثعطباض،ياطوقلامج]212[

.2ص،1979
:رظنا؛حرشلاعمباتكللةيزيلكنإلانمةيكرتلاةمجرتلاىلععالطالل]213[
،2004لوبنتسإ،نيچلاينيدلاباهشويلتالأولع:ةمجرتً،انمأرثكألاقيرطلا
يسنوتلااشابنيدلاريخبنيمتهملارثكأدحأچيرمليمجو.قفأتارادصإ
،لوبنتسإ،ةراضحلاىلإنارمعلانمً:انمأرثكألاقيرطلا:رظنا؛نيفقثملانم

ىفطصم:رظنا؛اهسفنةلاقملالوحو.59-45ص،ناكوتوأتارادصإ،1974
،قفأتارادصإ،2001لوبنتسإ،جيرمليمج:ريكفتلاحزقسوق،ناغمرأ

يسنوتلااشابنيدلاريخنباشابحلاصريزولاجوزتدقو.117-105ص
نمناكوً.ارهصرصقلالخديلديمحلادبعناطلسلاخأةنباناطلسةرينمب
مغرلاىلعاشابتكوشدومحملايتغاةثداحيف1913ماعمدعأنأهردق
مدعبداشرناطلسلاءاجرنممغرلاىلعو،هدضةلدألاتوبثمدعنم
،1978لوبنتسإ،7دلجملا،ريبكلاايكرتخيرات،انوتزوأزاملي:رظنا.همادعإ
.171ص،ناكوتوأتارادصإ



:هافنممايأيفيناثلاديمحلادبعناطلسلا"،Hülagüنيتم.م]214[
،رشنللPan،2003لوبنتسإ،"كيبنيسحفطاعصاخلاهبيبطتاركذم
.286و247ص
،12ةساركلا،ةروصملاةيكرتلابادآلاخيرات،يلنارابحيمسداهن]215[
،ةيسنملاروبقلا،يلنارابحيمسداهن:رظناو.891-890ص،1977لوبنتسإ

Yedigün،14ص،1946ناسين686،28:ددع.
مركأيلع:رظنا،مركأيلعهنباىلإلامكقمانهبثدحتاموهو]216[
،6:ددع،خيراتلاوبادآلاةعومجم،لامكقمانعمصاخثيدح،ريالوب
.68-67ص،1979زومت،7:ددعلاو.اهدعبامو69ص،1979ناريزح
]217[JustinMcCarthy,TheOttomanPeoplesandTheEndof

Empire,Arnold:London2003,Introduction.
لكشت1900ماعايسورعمةينامثعلاةلودلاةراجتتناكعقاولايف"]218[
نيحطنمنطفلأ65ماعلكدروتستلوبنتسإتناكو.ةئملاب9ةبسن
ىلإيديدحلاطخلالوصودرجمبًايئاهنةراجتلاهذهتعطقنادقو.حمقلا
لوبنتسإ،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفيناملألاذوفنلا،يلياتروأريبلأ،"ةينوقوةرقنأ

.157ص،مالعإلاتارادصإ،1998
.288ص،قباسعجرم،يالات]219[
ةفلكتنأنيبتي1937ماعكيبتادويرامعملاعميرجأراوحيف]220[
فلأ150تغلبلمويلاهؤاشنإمتولو،ةيبهذةريلفلأ100تغلبءانبلا
يرامعملا:سرادملايجيرخكارتألانييرامعملاسسؤم"،ريمدناق(.ةيبهذةريل
ةديسلانباو،يقيسوم،رعاشوهو.)1937طابش205،10:ددع،"تادو
مكاحلا"تنب)1930-1805(زاصىليلو.رصقلاتانبنمزاصىليل
يرساهجوزو،ديجملادبعدهعيفريونتللًايلاوناكاشابليعامسإ"ميكحلاو
ةروصلجأنم.تيرغنم؛نيروهشملارشععساتلانرقلايفقثمنماشاب
ىليل،ولاطمركأتنمجرأ:رظنا،زاصىليلفرعينمملقنمةدرجم
،1945،رّايأ638،27ددع،Yedigün،تاميظنتلابدأةرعاشمناه
.5-4ص
ةثيدحلاتالاصتالاوتالصاوملالئاسوةينقت،ولغوألوكناخروأ]221[
ةلودلا،ولغوأناسحإنيدلالمكأ:دادعإ.ةينامثعلاةلودلايفاهريثأتو
،تالاصتالاوتالصاوملايفةثيدحلاتاينقتلا؛رصعلابقاحللالواحتةينامثعلا
.605-603ص،IRCICAراد،1995لوبنتسإ
.410ص،قباسردصم،يالات]222[



]223[A.SemihTepeciklioğlu،ةيكرتلاةيربلاقرطلاخيراتيفةرظن:
1:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،هيلإلوصولاعيطتستالامكلسيل
دهجلابهزاجنإمتيذلاقفنلا؛ركذلاقحتسياممو.45-41ص،1970طابش
.اشابليلخنمفارشإوهيجوتب؛نوسريغ-راصحةرقنيبش؛يرشبلا
.اهدعبامو304ص،قباسردصم،يالات]224[
ةقيدحيفةدوجوملاوجلاخمةداجنمةذوخأملاةيرفحلاةباتكلا]225[
اهتغلبيتلاداعبألاىلعّيحدهاشةيمالسإلاةيكرتلاراثآللةصروبفحتم
27بالقنادعبتيحميتلاةباتكلاكلذكو.مويتاذديمحلادبعلةوادعلا
ةيالونمةيدومحملاةنيدميفديمحلادبعهأشنأعماجلخرؤتيتلاو،رّايأ
...خيراتلاحسميفليوروأتايلمعلًاديلقتكلذناكامبرو.ريهشيكسأ
ةايحلاةعومجم:رظنا،روزلاريدرسجلةميدقةروصلجأنم]226[
.93ص،1968لوألانوناك،11:ددع،ةيخيراتلا
وصقأةيرقيفيناثلاديمحلادبعناطلسلاةمشچ،شاويناغود]227[
.73-72ص،16،2002:ددع.نونفلاثاحبأخيراتةلجم،ةصروبيف
تامدخلامدقةلودلجر:اشابيحبص،يلاروميماسةحيمس:ةلقانلا]228[
لوألانوناك،11:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم،ةيكرتلاةفاقثللةريبكلا

.69ص،1968
يفديمحلادبعناطلسلادهعيفتانبلاسرادم؛ةمرصايرثناسحإ]229[
،نايبلاراد،1998لوبنتسإ،قئاثولابيناثلاديمحلادبعدهع،لوبنتسإ

.70-66ص
،2:ددع،بادآلاوخيراتلاةعومجم،زيندلأةلوبقم،رويابلماكيملح]230[
يتلازيندلأةلوبقمواشابلماكنباةلاقملابتاك(،57ص،1980طابش
ًارسضاهجإلاتايلمعبموقتةيناملأةبيبطدرطبهرمأو.)هتنبااهنعثدحتي
،ةيمالسإلاناطلسلاةيساسحنيبتيتلاةعئارلاةلدألادحأ؛دالبلاجراخ
.تاركنملانمةمألاةنايصهيلعبجيةفيلخكهلمحتييذلاءبعلابهروعشو
ةرقميلسزوواي:رظناقئاثولافيشرأوتامولعملانمديزملالجأنم
خيراتلا؛ضاهجإلابةصصختملاةيناملألاةبيبطلادلوبيزيرامةديسلا،ةلشق
.44-39ص،2000لوألانيرشت،82:ددع،يعامتجالا
نمعون؛صاخلكشبةيدادعإلاوةيئادتبالاسرادمللةيولوألاهحنمو"]231[
يفةيعامتجالاةلودلا،كبزوأردان.ً"ايقالخأوًايفاقثلبقتسملاينطاومليكشت
لوبنتسإ،1914-1876،ةيطورشملاوةطلسلاوةسايسلا:ةينامثعلاةيروطاربمإلا

نمرداصلاهباتكيفانتروفنيماينبثدحتيو.166ص،مالعإلاراد،2003



مكحتاونسيفلايخلاقوفيًاومنسرادملاددعومننعدروفسكوأةعماج
يفديمحلادبعجمانربنأخيراتلاوثحابربتعي:فيضيو،ديمحلادبع
صيخشتلاقحلدقرييغتلاناكنيحيف،ميدقللفيفطليدعتميلعتلا
.BenjaminC:رظنا.سرادملاةيوستعفتراو،ديمحلادبعدهعيفءاودلاو

Fortna,ImperialCLASSROOM.
اهتأشن:ةيمومعلافراعملاةراظن،عفانةيفاشلانباداوجدومحم]232[
:دادعإ.ةينامثعلافراعملاخيرات،رشععساتلانرقلايفاهلامعأوةيخيراتلا
.205ص،ايكرتينيراد،2001ةرقنأ،ولغوأاياكنيدلاجات
نامادوكمريبةلاقمىلإاهلمجميفانهةدراولاتامولعملادنتست]233[
نمريبكلامالسإلاخيرات:رظنا.ديمحلادبعدهعيفميلعتلاوةيبرتلاناونعب
)Çağ+نامز(تارادصإ،1993لوبنتسإ،12دلجملا،مويلاىلإداليملا

ماظن:رظنا،فلؤمللروشنمباتكلراصتخاةلاقملاهذهو.490-455ص
نأريغ.Ötükenتارادصإ،1980لوبنتسإ،ديمحلادبعدهعيفميلعتلا
ً،اثانإوًاروكذبالطلاددعدنعفوقولامدعيفىلجتتباتكلااذهةرغث
ةحئال161-159تاحفصلايفهنأريغ.تانبلاتايدادعإوتايدشرددعو
ًالقنلوبنتسإيفةصاخلاوةيمسرلاةطلتخملاوتانبلاوروكذلاتايدشرسرادمب
15تحتتفاهنأىرنةحئاللاهذهيفف.1909ماعةيونسلاةحئاللانع
.ديمحلادبعدهعيف1909ماعيفةطلتخمةسردم15وتانبللةيدشر
سرادملانأىلإلصنو.تايدادعإلايفتابلاطلليبيرقتددعةحئاللايفو
.ديمحلادبعدهعيفتأدبةطلتخملا
وحمو-ةيمألاوحمنأشيفةغلابملانأىلإةراشإلانمدبالانهو]234[
بيلاسأنمرخآبولسأهردققوفهعفرو-ّمهمرمأكشالةيمألا
ناسنإلاونوكلانعميهافملاةعومجميه:ةيمالسإلاةراضحلاف،ليلضتلا
ةمظنأو،شيعلاطامنأو،ةداعسلاو،رشلاوريخلاو،لامعألاسايقمو،ةايحلاو
اهتلاسراولمحنيذلامظعمو،ًةيمالسإًةمأنييمألانمتلّكشيتلاو،ةايحلا
ةراضحلاهذهاولكشمهنكلو،نوبتكيالونوأرقيالنييمأاوناكملاعلاىلإ
ميهافملاهذهتبرطضاامدنعو.اهنمّماهءزجةينامثعلاو؛ةميظعلاةيمالسإلا
اهلمحتيتلاةراضحلاو.لاوزلاويشالتلاناكاهئانبأسوفنيفاهقيربتدقفو
اهلمحتتناكيتلاةيمالسإلاةراضحلانمضيقنلاىلعةيكرتلاةيروهمجلا
.م.اهلًادادتمااهرابتعانكميالو،ةينامثعلاةلودلا
.م.يدضوهفيعمسيلنم:ةقيرطىلع]235[
ةعبطلايف،بيرغتلا-ةيندملا-تاينقتلا:لئاسمثالث،لازوأتمصع]236[



.154-152ص،Dergahراد،1984لوبنتسإ.رظنلاةداعإدعبةيناثلا
ندم:ريبكلا)ءاوللا(قجنسلالالظيف،زتينيكلراككيرديرف]237[
:يسيسأتباتك1001:ةمجرتً،اخيراتوًةفاقثناقلبلاةريزجهبشولوضانألا

.رشعسداسلامسقلا،45
Sujoldzic,The،رونأ:رظنانيجربلانيذهلوحديزملل]238[

clock-tower'sofTravnik,Travnik1999،رادSediment.
غلبتً،اميدقرفسلاءانثأيفةديعبلاتافاسملاسايقلةلحرملاولزنملا]239[
رتلاڤ،ةيمالسإلانازوألاوليياكملا،ديربلاةفاسميهوً،ارتموليك24ةبارق
ةريسمًاضيأيهو.82ص،ةيندرألاةعماجلاتارادصإ،قارشتسالاليلد،ستنه
ةلودلامايأترشتنايتلاتاناخلاماظنيفناخوناخنيبةفاسملاو،موي
.م.ةينامثعلا
،كيوچنيتم:هصيخلتبماق،سماخلادلجملا،ةمانتحايسيبلچايلوأ]240[
،قانشوبلاةغلبباتكلااذهىلإةفاضإ.385ص،خيراتنودنم،لوبنتسإ
:MustafaGafic,DervisM.Korkut،ةفلتخمروصوةميقتامولعمهيفو

KazivanjaoTravniki,Travnik1998.
،خيراتلاوركفلا،ولوبنارفصيفةعاسلاجرب،زيندنيدلاةعافش]241[
.65-62ص،2006لوألانيرشت-لوليأ،69:ددع
باتكىلإًةفاضإاهروصوجاربألاةحئاللوحليصافتلانمديزمل]242[
ندملايفبيرغتلازومر:ةعاسلاجاربأ:ريمدزوألامكةلاقمرظنا؛نوجع
.94-88ص،1994لوليأ،18:ددع،ArtDecor،ةينامثعلا
،فيالياكس،يريبزلراشتدنوميار:ريمزإيفعيقوت،تناكربكناج]243[
.76-66ص،2006طابش
،لافطألليلشيشىفشم،زلفنديأ:رظنا؛ليصافتلانمديزملل]244[
ةروصلجأنمو،56ص،1970رّايأ،4:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم
.59ص:رظناجربلا
دهعيفانلوطسأ،روادنيدباع:رظناتاءاعدإلاهذهدحألجأنم]245[
،1952رّايأ،29:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم،يناثلاديمحلادبع
.1491-1486ص
،كيبسيردإ:يكرتلاديبروطلاعنصطباضلوأ،شادنوأنامثع]246[
.72-68ص،1969يناثلانوناك،12:ددع،ةيخيراتلاةايحلاةعومجم
ةلجم؟انلوطسأديمحلادبعناطلسلاطبراذامل،لرغطكويبفيفع]247[
ةيبوكوتوفلاةخسنلا،77ص،1968لوليأ،12:ددع،ةيقئاثولايكرتلاخيراتلا



.78صةلاسرلل
،2000،لوبنتسإ،ءانيمةصق:يوكةرقىلإةطلغنم،ركروتناخروأ]248[
.70ص،ليّسلاراد
]249[WolfgangMuler-Winer،ىلإيطنزيبلادهعلانملوبنتسإءانيم
،TarihVakfıYurtYayınları،1998،كبزوألورأةمجرت،ينامثعلادهعلا

.اهدعبامو136ص
ةعوسومنعًالقن،هتامدخوهراثآبديمحلادبعناطلسلايالاتنديأ]250[
.292ص،ةلاسرلاتارادصإ،1991لوبنتسإ،سماخلادلجملا،ةيمالسإلافراعملا
انناذآّكصتملو،يعارلااذهلثماندالبيفناكولمويلاىنمتنمك]251[
ليبسيفىعسينماهءاروىعسييتلاةنئاخلاتاقفصلاوداسفلارابخأ
لهاكلقثتيتلانويدلامجحنعضيفتلب،يواست-لاومألانمةنفح
.م.رامحلاوةرزجلاةقيرطىلعتاتفلاالإاهنملانيالو-مهلود
،لوبنتسإ،سماخلادلجملا،ةيدلبلارومألاةلجم،نيكنإيروننامثع]252[

لوبنتسإةنيدمةيدلبيفةيفاقثلانوؤشلامسقةسائرتارادصإ،1995
.اهدعبامو2796ص،ىربكلا
]253[EserTutel،لوبنتسإفراعمةعوسوم،مويلاوسمألانيب،ئناوملا،
فاقوأوةفاقثلاةرازوعمكارتشالاب:رشانلا،1994لوبنتسإ،سداسلادلجملا
.332ص،خيراتلا
،13:ددع،ةيخيراتلاةنيزخلا،ةطلغءانيم،سولأراتخمتمرس]254[
.636ص،1951يناثلانيرشت
]255[BurçakEvren،لوبنتسإايديبولكيسنأ،مويلاوسمألانيب،ليبوموتوأ،
.182ص،6دلجملا
ىلإةناخءازجأنم:ايكرتيفتايلديصلاوةلديصلا،پوتيابناخرط]256[
.73ص،رياب،1995،لوبنتسإ،)1923-1800(ةيلديصلا
]257[EsinAtıl,“levniandtheSurname:TheStoryofan

Eighteenth-CenturyOttomanFestival”,راد،2000لوبنتسإKoçbank،
،ناغمرأىفطصم:دادعإ،ةميدقلاتالافتحالا،ÖzdemirNutkuو.53ص
،1997لوبنتسإ،ةيمويلاةايحلاناولأ:IIIلوبنتسإتايطعأواياده
.125ص،ةيفاقثلانوؤشلاةرئاد:لوبنتسإةنيدمةيدلب:تارادصإ
ةدايقتارادصإ،1960لوبنتسإ،ةيكرتلاتاصاوغلاخيرات،لتمديشر]258[
.1ص،ةيرحبلاتاوقلاناكرأ
]259[KonstantinZhukov&AleksanderVitol,“TheOriginsofthe



Ottomansubmarinefleet”,OrienteModerno,xx)LXXXI(,I,2001,
Page222.

،1998لوبنتسإ،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفيناملألاذوفنلا،يلياتروأريبلأ]260[
:دادغب-نيلرب،LotharRathmann.اهدعبامو51ص،İletişimراد
لوبنتسإ.ولغوأقارزبغار:ةمجرت.ايكرتىلإيناملألايلايربمإلاذوفنلالوخد

.اهدعبامو27ص،Belgeراد،1982
دبعدهعيفهحلستلبسوشيجلاثيدحتيفثحبلالجأنم]261[
نرقلايفحلستلاقابسوةينامثعلاةلودلا،نامكرتةيكز:رظنايناثلاديمحلا
Çiçek,PaxOttomana:Stadiesinلامك:ريرحتلاريدم،رشععساتلا

MemoriamProf.Dr.NajatGöyünç,Haarlem-Ankara,2001,
SOTA-YniTürkiyeYayınları,s.351vd.

تاصاوغلا،لتمديشر:رظناعوضوملااذهيفتاليصفتلانمديزملل]262[
بسحترام/راذآ،18:ددع،يكرتلاخيراتلاةلجميفقئاثولاو2-انخيراتيف
.81-79ص،1969ينامثعلاميوقتلا
،شاتساكراد،1988لوبنتسإ،مويلاوسمألانيبانتيرحب،نالوگةاجن]263[

.62ص
TheManchesterنعًالقن231صقباسلاردصملالوتيڤوفوكوز]264[

Courier،285ص،1887بآ.
تاركذمنمليلقدعباهلوانتنسيتلاوتاليوأتلانمعونلااذه]265[
،ةيطورشملادهعيفةرداصلاةفلتخملاتارادصإلايفاهفداصنيابروأفوؤر
ةذتاسأنم-توغابلأ-ريمأرديحيلعاهبتكيتلاةلاقملايفصخألاىلعو
ديرنالناونعب1913ماع-لوطسألاةعومجم-اهرشنيتلاوةيرحبلا
لوطسألللتقةسايسعبتيهنأبديمحلادبعماهتادحىلإلصي،لوطسألا
،ةرقنأ،بيرقلاانتيرحبخيراتنمصوصن،ركوچيرخفرظنا.ينامثعلا

،ةيرحبلاتاوقلاناكرأةدايق؛ةماعلاناكرألاةدايقتارادصإ،1994
.65-56ص
.62صقباسردصم،نالوگو.6ص،قباسردصم،لتم:رظنا]266[
.59ص،قباسردصم،نالوگ]267[
،114يفرظزدلي،يفيشرأتلاكوشاب(،6ص،قباسلاردصملا،لتم]268[

.)213-203ص
.)أ.م-يلدوعتتاديكأتلا(،7-6ص،قباسلاردصملا،لتم]269[
.12ص،قباسلاردصملا،لتم]270[



نيسح:ةيروهمجلاىلإةينامثعلانمةمرضخمةيصخش،ياطوقلامج]271[
،يجنازاكراد،1992،لوبنتسإ،1:دلجملا،)1964-1881(يابروأفوؤر
.273ص
.278ص،قباسلاردصملا،ياطوق]272[
لوطسأةدايق،1986لوبنتسإ،ةيكرتلاةصاوغللةيوئملاىركذلا]273[
،يلبقنمةحفصلامقرو،ميقرتريغنمرداصلابيتكلا(.9ص،تاصاوغلا
.)أ.م
سمألانملوبنتسإفراعمةعوسوم،دورولايداو،پوتيابناخروت]274[
.441ص،1994،لوبنتسإ،ثلاثلادلجملا.مويلاىلإ
ةيكرتلاةيبطلاوةناخلوگروطتيفتامهاسم،ولغوأيزرتنالسرأ]275[
،)TürkDünyasıTarihKültürDergisi(،ةريخألاثاحبألاءوضيف
.13ص،265ددع،2009يناثلانوناك
GülhaneAskeri:ةيلاتلاةرابعلالكشتيتلاتاملكللىلوألافرحألا]276[

TıpAkademesi،م.ةيركسعلاةيبطلاةناخلوگةيميداكأ.
ىلإةرظن،نوسوطدمحم:دادعإ،ةيروطاربمإلاةياهن،يلياتروأريبلأ]277[
،2003لوبنتسإ،نيرشعلاويداحلانرقلايفيناثلاديمحلادبعناطلسلا

.118ص
دقاه/نامزدعبلطتىركذلايه(:روشنملاهرعشنمعطقماذهو]278[
...ميدقلاكدادبتسالهاترسحاو/لتقن؛تاوصألاعفرننإ/ددملابلطنكنم،انيتأ
يناثلاناخديمحلادبعرارسأ،نديأدمحم:انلهلقن،)ناطلسلااهيأ
.200ص،İzciتارادصإ،1999لوبنتسإ.ةيدايقلا
نمنكمتأملذإتايبألليلصألاصنلاىلعروثعلانمنكمتأمل]279[
.م.قاوسألانمهدافندعبفولعمنيمأباتكىلعلوصحلا
تعفرحيمس:ةيكرتلاىلإنومجرتملا،قرطلاتايادب،فولعمنيمأ]280[
.118-117ص،YapıKrediتارادصإ،2004لوبنتسإ،نامردتوقيأو
حدموهفةالاوملايفرعاشلاهدجكولسنمهبارغتسانعفولعمبرعيو
امكً،اضيأهحدمداشرهقيقشءاجنيحو،ديمحلادبعناطلسلاهدئاصقيف
مثةينامثعلاةنطلسلاىلعبلقنايذلارونأدرمتملايكرتلاطباضلاحدم
سرطبدجلاحدميمث،1922ماعيفوتورمحألاشيجلاىلعبلقنا
اهتدعاسمبلطيوةيسنرفلاتاطلسلاحدتميهدعبو،كروتاتألامكىفطصم
ً،انجهتسمهدجلبلقتملاجازملااذهادبنئلو.ةعيضلايفهتسردممعديف
لادبتسالهدجتداقيتلاليصافتلانمريثكلاملعيالفولعمنأالإ



لدبيملنمو:ريوحتلاعملّجبملالوقلابكولسلااذهدجللرربيلهفقاوم
.رجحبهمريلف،هفقاوم
اهكرتنلهف،لوبنتسإحاتفميهكينالسنإ":اهنيحلاقدقلو]281[
ًاعماهنععفادنلو،ةيقدنبينوطعأ،ةدحاوةوطخناكملاحربأنل؟ودعلل
نيذلاةداقلامهنمو؟ثلاثلاويناثلاانشيجنيأ.ريخألاسفنلاىتح
مكيلعو،رمألافلكامهمانهنمبهذأنليننإ؟برحلاهذهنوريدي
دبعناطلسلايدلاو،ولغوأنامثعةشئاعةريمألاتاركذم."...كلذاوكردتنأ
.م.حلاصيوادعسحلاص.د:ةيبرعلاىلإاهلقن،يناثلاديمحلا
]282["Osmanlıtarihindenibretlifıkrala"،ةروصملاخيراتلاةعومجم،
.2012ص،1953يناثلانوناك،37:ددع
ناسين،61:ددع،ورپوك،ترام31ةبعل،ولغوأصاقويبهو:ةرقنأ]283[

.25:ددع،1982
]284[MalikAksel،İtanbul'unOrtası،ةرازوتارادصإ،1977ةرقنأ
.95ص،ةفاقثلا
315،21:ددع،Yedigün،ناطلسلاىلإبهاذانأ،زودنوكاقآ]285[
،ديمحلادبععمتملكتو.8-7ص،1939ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ
.11-10ص،1939ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ316،28:ددع
.م.ناوألاتاوفدعبنكلو]286[
ثيحةيطورشملاهمييقتيفةديدجًاقافآAksütيلامكيلعحتفيو]287[
ذاقنإعورشمنمٍءزجكاهنالعإيفركفيناكديمحلادبعناطلسلانأىري

اذهو.اهنالعإيفددرتيملو،ةكرحلاشيجمواقيملكلذلو؛يلأمورقرش
ميوقتلابسحترام/راذآ13ةثداح:رظنا.شاقنلاوثحبلاقحتسيرمأ
،زومت1،ناريزح20،15-19:ددع،يسايندخيراتيني،ةيعجرلا؛ينامثعلا

.752-751ص،1954
،"1918-1908:رشعلاتاونسلاخيرات"،نيچلايدهاجنيسح]288[

Yedigün،25ص،1935لوألانوناقلا143،4:ددع.
؛هثيدحنمرصقلانماشابليمجاهلانيتلاتآفاكملاىلععالطالل]289[
خيراتيني،هتايركذنعثدحتياشابليمجانحارج،ريمدناق:رظنا
.335-333ص،1953لوألانوناك8،31:ددع،يسايند
،يناثلاديمحلادبعسولجتالافتحا،سولأراتخمدمرس:رظنا]290[
.1546ص،1952ناريزح،30:ددع،ةروصملاخيراتلاةعومجم
دبعلوحEminÇölaşanملقباتبُتكنيتشئاطنيتلاقمىلععالطالل]291[



23،تيرح،ديمحلادبعكاونوكينأاوعيطتسيملنيذلا:رظنا؛ديمحلا
.2004زومت11،تيرح،ديمحلادبعماظنو،2004ناسين
،1976لوبنتسإ،2ط،SiyasiveEdebiPortreler،لامكىيحي]292[
.69-61ص،لوبنتسإحتفةيعمجتارادصإ
يفهراعشأنمهتافرصتوهلاوقأبديمحلادبعلفكاعةضراعمىرن]293[
نيتمتاركذميفةلصفملاتامولعملابناجىلإتاحفصيرعشلاهناويد
ةيفاقثلاتارادصإلا،1990ةرقنأ،2ط،فكاعدمحم:رظنا.ياتوقلامج
.يكرتلالامعلاكنبل
.211-210ص،قباسلاعجرملا،ياتوق]294[
Kaynak،2004لوبنتسإ،يوسرأفكاعدمحم،غادزودلرغطرأ.م]295[

Kitplığı،27ص.
مضيملهتيل:ًالئاقچيرمليمجبتكدقو.347-345ص،تاحفص]296[
،نافرعلاىلإةفاقثلانم:رظنا.ديمحلادبعلءاجهلااذههتاحفصىلإ
.225ص،ناسنإتارادصإ،1986لوبنتسإ
،1990ةرقنأ،غادزودلرغطرأ.م:دادعإ،دقنوقيقحت؛تاحفص]297[
.335ص،ةفاقثلاةرازوتارادصإ
يدنفأناسحإىلإاهبثدحتيتلالاوقألاهذهنوكتنأنكمي]298[
رّيغتىلعًاليلد؛ديمحلادبعنعرصميفهضرمتاونسيفيلتاقزويلا
هذهيفمظنأسف،توملاينكردينألبقيتحصتنسحتنئل":هترظن
نمراذتعااهيفنوكيسو،يتايركذنيودتيفيتبغرىلإةفاضإ،رومألا
."ةيروهمجلادهعيفءاطخألاضعبنايبيغبنيو،ديمحلادبعناطلسلا
،لوبنتسإ،Şengülerيقحليعامسإ:دادعإ،3ج،فكاعدمحمتايلك
.513ص،تمكحتارادصإ،خيراتنودب
هتسايسيفديمحلادبعناطلسللفكاعدمحمةضراعمرصحنتامبر]299[
عفادبيقرتلاوداحتالاةيعمجىلإمامضناللهتعفدةضراعملاهذهو،مكحلايف
،ةيعمجلاهتلغتساو.نيملسمللةيروتسدةموكحةماقإو،دادبتسالانمصلختلا
عملمعلابهعانقإل؛دجنءارحصيفدوعسلآزيزعلادبعةلباقملهتلسرأو
الإ-دجنءارحصيففكاعدمحم:ياطوقلامج-يقرتلاوداحتالاةموكح
دبعنأريغ.هتلباقميفزيزعلادبعبغريملو،كلذيفقفويملهنأ
ىريو،ةيمالسإلاةعماجلاةركفيفديمحلادبعناطلسلابيقتليديمحلا

يكرتلاو،يبرعلانودبةايحلاعيطتسياليكرتلانإ":ةيمالسإلاةدحولاةرورض
نأنمنيملسمللدبالو،ىنميلاهعارذوىنميلاهنيعيبرعلاىلإةبسنلاب



يناثلاديمحلادبعناطلسلانعًالقن.م."ةدحولانيدمالسإلانألاودحتي
.265ص،ملقلاراد،برحدمحم،رابكلانيينامثعلانيطالسلارخآ
،ناكلوأءايضيملح:رظنا؛نيدلاحابصريمألاءارآىلععالطالل]300[
،ناكلوأتارادصإ،1979لوبنتسإ،2ط،ايكرتيفرصاعملاركفلاخيرات

نيدلاحابصريمألاراكفأةلباقمدنعةلهذملاجئاتنلارهظت.329-327ص
نامزلاعيدبمامإلاءارآب؛دادبتساللةيعامتجالارداصملاصيخشتيفةيلاتلا
:يسرونلاديعس

،ةيطورشملابقلطملامكحلالادبتسانأيقرتلاوداحتالاةيعمجتدقتعا
ًءاودنانوكيس؛رخآطمننمًالدبةماعلاىوقللنيعمطمننععافدلاو
يعامتجالاانفعضيفاوركفينأةيعمجلاهذهءاضعأدريملو،ٍءادلكنم
تاطايتحالاةدايزبتلثمتيتلاةئطاخلاةرظنلاهذه.دادبتسالاّدلويذلا
ًايواسأمًارصعشيعنانتلعج،ايكرتيفةيطورشملامساباهدحوةيسايسلا
يملعصيخشتكانهنكيملامو.ميدقلادهعلامايأأوسأنعهيفثحبن
تاحالصإلاعوضوملوانتتيتلاانراكفأعيمجنإف،ةيعامتجالاانضارمأل
اياونتناكامهمو.ةللضملاةزجاعلاراكفألانمديزملاديلوتىلعلمعتس
ءيشّيأباوموقينلمهنإف؛ًةميلساهبنيكسمتملابازحألاوأةلودلالاجر
.مهتلودرايهنابعارسإلاىوس
مجعملاوسراهفلابرونلالئاسرتايلك،يسرونلاديعسنامزلاعيدب]301[
.1922ص،nesilتارادصإ،1996لوبنتسإ،2دلجملا،عجارملاو
،2000لوبنتسإ،يديدحلازاجحلاطخ،لسكويزوأدارم:لقانلا]302[
.117شماه،69ص،خيراتلافقوتارادصإ
؛ديمحلادبعلوحاضرديشروهدبعويناغفألاءارآىلععالطالل]303[
،يقيقحلامالسإلايفةدحولا-مجرتملاوبتاكلا-نامرقنيدلاريخ:رظنا
،اهدعبامو105،اهدعبامو25ص،لسنتارادصإ،خيراتنودب،لوبنتسإ

.اهدعبامو134
ناركشلةيخيراتلاةذبنلانمانهةزجوملاتامولعملاهذهلصأ]304[
IslaminModernTurkey:AnIntellectualBiographyof:ةديحو

BediuzzamanSaidNursi,NewYork:2005,SUNYPress,p.3.
ينيتارادصإ،1998لوبنتسإ،تارظانم،يسرونلاديعسنامزلاعيدب]305[
،نامادوكمريب:رظنا؛ةريشعلاسرادملوحعسوتللو.151-150ص،ايسآ
ةلأسملاءوضيفلوضانألاقرشيفيناثلاديمحلادبعناطلسلاةسايس
.اهدعبامو97ص،Orkunراد،1983:لوبنتسإ،ةيقرشلا



،)184ص،1ج(،MufassalTarihçe-iHyat،يلليدابرداقلادبع]306[
،2دلجملا،ةلئسأيفيسرونلاديعسنامزلاعيدب،ولتومليعامسإ:لقانلا
.18ص،رشنللولتوم،1995لوبنتسإ
ءاطخألجأنميكبييذلالجرلا،ولغوأصاقويبهو:لقانلا]307[
.138ص،لسنتارادصإ،2005لوبنتسإ،نيرخآلا
لمحتيتلالئاسرلايهو،تابوتكملامسابرونلالئاسرترهتشا]308[
اهسرادتيو،اهرشنىلعنامزلاعيدبلمعيتلاىربكلاةيناميإلاقئاقحلا
نولمعينيذلاباتكلاقيرف:نيقيرفلكشىلعاهرشنىلعنولمعيو،هبالط
.ءارقلاقيرفو،ةروظحماهتعابطتناكثيح؛لئاسرلاهذهخسنىلع
.مجرتملا
نامزلاعيدبنعنوثدحتينيذلادوهشلارخآ،رنيهاشنيدلامجن]309[
لقنأو،307ص،ايسآينيتارادصإ،1994لوبنتسإ،1دلجملا،يسرونلاديعس
.ةظحالملاهذهبينربخأيذلاكيبمرصيلوًاركاش؛قحاللابوتكملاانه
نعلقنيوهوًاروكشملصفلااذهأرقيذلايجنرفدمحمخألاينربخأو
ءاقلنودلاحكاذنآرصقلايفصاخلاملقلاريدمنأ؛پلأزودنوكريبز
نوداولوحيملول":لاقيسرونلاديعسنأو.ديمحلادبعبيسرونلاديعس
طسولالب،ناطلسلامهتياليسرونلاديعسنأيأ،"دوصقملالصحل،ءاقللا
،ةمئاقلاانلوديفمويلااهيناعنىرخأةلكشمهذهو.رصقلايفهبطيحملا
تالهؤملاوتافصاوملاىلإدقتفيناكهنإامإ:نيرمأدحأمامأديمحلادبعو
.م.رايتخالايفئطخيناكهنإمأ،هرصعلاجريفاهنعثحبييتلا
.184ص،قباسلاعجرملا،يلليداب]310[
،1دلجملا،ةيكرتلابادآلاوةغللافراعمةعوسوم،زودنوكاقآ]311[
ةروكذملامجارتلاتامولعم؛84-83ص،Dergahتارادصإ،1977لوبنتسإ
Murat:هتايحيفهراثآوهتايحنعردصيذلاباتكلاو.زاجيإبةلوقنمانه

Uraz،لوبنتسإ،هراثآنمتافطتقمو،هراثآ،هتيصخش،هتايح:زودنوكاقآ
،Özbilgenلورأً:اضيأرظناو.ةلوهسةبتكم،زايجرأيفطلحيمس،1938

،هدهعويناثلاديمحلادبعنعةودنلمعتاقرو.ديمحلادبعةضراعم
.66شماه،178ص،رشنللSeha،1992،لوبنتسإ
315،21مقر،PadişahaGidiyorum"،Yedigün"،زونوكاقآ]312[
،ناطلسلاعمتملكتو.8-7ص،1939ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ

Yedigün،1939ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ316،28مقر،
.11-10ص



،1دلجم،ياطوقلامج:دادعإ،روصعةثالثيفلجر،رايقوأيحتف]313[
.اهدعبامو44ص،خيراتنامجرتتارادصإ،1980لوبنتسإ
قيرطىلعاهلفاحميفيقرتلاوداحتالامظنتةينوساملاتناك]314[
31يفةيعجرلاعمقو،ةيناثلاةيطورشملانالعإو،ةيناملعلاوةيطارقميدلا
هنملصنتلانكميالًاماهًارودبعلتو،ينامثعلاميوقتلابسحترام/راذآ
يسنرفلاثحابلازيميو.شرعلانعهطاقسإوديمحلادبعناطلسلالزعيف
باونلاةئيهو.ةينوساملاةلودلاب)1918-1908(ةرتفلاهذهنوكرازيريث
مايقاهيفنلعتل،ايلاطيإورجملاواسنرفيففوطتتناكةينوساملا
:رظنا.اهدييأتلماعلايأرلائيهتو،ةينامثعلاةيروطاربمإلايفةيطارقميدلا

http://www.tesviye.org/sayi56/orta4.htm
.334ص،1،قباسعجرم،ياطوق]315[
.263ص،1،قباسلاعجرملا،ياطوق]316[
.اهدعبامو262ص،1،قباسلاعجرملا،ياطوق]317[
.270ص،1،قباسلاعجرملا]318[
امدنعو،يدعاقتبتاربلطنمهعنميامهعضاوتنمملعننحنف]319[
يفتكي؛ةيديمحلالطببةقلعتملاهتاركذمنعثدحتينأسانلاهلأسي
؛هعمةريخألاةودنلاىلععالطالل.ءيشلكاذهو،انبجاوانيدأدقل":لوقلاب
يفحصلللاقدقو.644-637ص،1964لوليأ،8:ددع،ملكتيخيراتلا:رظنا
لطببيننوبقلترخآلاونيحلانيب":1956ماعهرازيذلابلانوهناهيأ
يذلاامف،يتفيظوكلذناكدقل،يدلوايهذهةلوطبّيأف،ةيديمحلا
ةيدؤملاقرطلا،بلانوهناهيأ."؟هدئاقرمأيفيدنجهلعفينأنكميناك
.17ص،3تارادصإ،1974لوبنتسإ،لابجلاىلإ
،لوبنتسإ،ةيسايسلاةيبدألايتايركذويبابشويتلوفط،لامكىيحي]320[
.82ص،لامكىيحيدهعمتارادصإ
،3ط،لالقتسالابرحتالاقم:لابجلااهتيأينحنتلف،لامكىيحي]321[
.299ص،لوبنتسإحتفةيعمجتارادصإ،1975لوبنتسإ
ةيعمجتارادصإ،1975لوبنتسإ،يرلةبحاصمخيرات،لامكىيحي]322[
.54ص،لوبنتسإحتف
تايبألااهنمانسبتقايتلاهتديصقيفخينألامكىيحيلواح]323[
،1972لوبنتسإ،لامكىيحيوهاذه،لاصيوأيماسدمرس:رظنا؛ةيلاتلا
.88ص،بالقناواقآةبتكم
دبعناطلسلاوةيرحلانالعإ،Tepedenlioğluفيظننيدلاماظن]324[



.40-39ص،YeniÇağırةبتكم،1960لوبنتسإ،يناثلاناخديمحلا


